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 VOORWOORD 
 

Wat is er mooier dan de geboorte van een kind? Nieuw leven met een hele toekomst voor zich. Nieuw leven waar 
ouders geduldig negen maanden lang naar uitkijken om het te verwelkomen in hun midden, in hun familie, op de 
wereld. 

Helaas lopen zwangerschap en geboorte niet altijd zoals verwacht. Heel wat baby’s moeten opgenomen worden 
op de afdeling neonatologie, soms voor korte tijd maar vaak ook voor een periode van weken tot zelfs maanden. 
De spontane intimiteit tussen ouders en kind, die noodzakelijk is voor het opbouwen van een goede band en voor 
de ontwikkeling van het kind, is daardoor minder vanzelfsprekend of soms zelfs onmogelijk. Sedert de jaren ’50 
hebben talloze wetenschappelijk studies overvloedig aangetoond dat een goede hechting tussen kind en ouders 
noodzakelijk is om het kind te laten uitgroeien tot een gezonde, evenwichtige volwassene. Daarom zijn er 
internationaal stilaan nieuwe zorgmodellen gegroeid, die op afdelingen neonatologie de hechting tussen kind en 
ouders, en dus de vroege ontwikkeling van het kind, moeten bevorderen.  

Tijd dus om ook in België stil te staan bij deze problematiek. De vraag werd aan het KCE gesteld om te bestuderen 
hoe er ingezet zou kunnen worden op ontwikkelingsgerichte zorg op de afdelingen neonatologie. Temeer omdat 
er sedert 2015 een tendens is naar een kortere verblijfsduur van moeders in het ziekenhuis na de bevalling, wat 
deze problematiek nog wat scherper stelt. 

Welke zorgmodellen zijn er beschreven in de literatuur om dit probleem effectief aan te pakken? Wat zijn best 
practices in het buitenland om de scheiding tussen kind en ouders op de afdeling neonatologie aan te pakken? 
Hoe zijn de Belgische afdelingen georganiseerd? Bestaat ontwikkelingsgerichte zorg al op de Belgische 
afdelingen neonatologie, en wat zijn barrières en facilitatoren om dit verder te ontplooien? Wat kunnen 
oplossingen zijn voor de geïdentificeerde problemen? Dat zijn de vragen waarop dit rapport een antwoord tracht 
te geven. De primaire focus was ontwikkelingsgerichte zorg voor prematuur geboren baby’s, maar 
vanzelfsprekend zijn deze resultaten relevant voor alle baby’s die opgenomen worden op een afdeling neonatale 
zorg.  

Investeren in ontwikkelingsgerichte zorg, dat is investeren in de toekomst van onze kinderen, en, bijgevolg, in de 
toekomst van onze maatschappij. Wij hopen dat dit rapport zal bijdragen tot de overtuiging dat dit de weg is die 
gevolgd moet worden, en dat daardoor de nodige wilskracht zal gevonden worden om de huidige praktische 
hinderpalen te overwinnen. 

 

 
Christophe Janssens 

Adjunct algemeen directeur a.i. 

Marijke EYSSEN 

Algemeen directeur a.i. 
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1. WAAROM DEZE STUDIE?  
1.1. Het concept ‘hechting’ 
Het begrip ‘hechting’ wordt gedefinieerd als “een diepe en duurzame 
emotionele band tussen twee mensen, in een (succesvolle) zoektocht naar 
een gevoel van comfort en veiligheid”.a Deze hechting is van essentieel 
belang tijdens de eerste levensjaren. Bowlby stelde het begrip voor in de 
jaren '50. De laatste dertig jaar is er al heel wat onderzoek rond verricht 
binnen de ontwikkelingspsychologie. Het resultaat daarvan is de invoering 
van de “ontwikkelingsgerichte zorg voor kinderen en hun gezin” 
waarvan sprake is in dit rapport.  

De hechtingstheorie is al sinds de jaren '50 stevig verankerd en 
wetenschappelijk onderbouwd. Ze stelt dat elke pasgeborene biologisch 
voorgeprogrammeerd is om de fysieke nabijheid van een volwassene op te 
zoeken die voldoet aan zijn of haar behoefte aan bescherming. Ze stelt ook 
dat de vroegtijdige scheiding tussen de pasgeborene en zijn of haar ouders 
aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de latere ontwikkeling van het kind, 
zowel wat de lichamelijke als de geestelijke gezondheid betreft. Hoe 
kwalitatief deze hechting is, kan echter variëren naargelang de reacties van 
de omgeving. Deze reacties moeten dus voldoende adequaat zijn.  

Het concept ‘hechting’ is echter geen eenrichtingsverkeer: er is een 
wisselwerking tussen het kind en zijn of haar ouders. Door zijn of haar 
behoefte aan hechting te uiten, stimuleert de baby zijn of haar ouders om 
fysiek dicht bij hem of haar te zijn en tederheid en comfort te bieden. 
Bijgevolg is een van de beste manieren om enerzijds het ouderschap en 
anderzijds de ontwikkeling van de pasgeborene te ondersteunen de 
scheiding tussen de pasgeborene en zijn of haar ouders bij en na de 
geboorte tot een minimum te beperken en de kwaliteit van de reactie 
van de ouders te stimuleren. Dit is van cruciaal belang voor prematuur 

 
a  Bowlby J. Attachment and Loss. New York: Basic Books; 1969. 
b  European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI). European 

Standards of Care for Newborn Health: infant- and family-centred 

geboren baby’s, die vaak – soms maandenlang – in het ziekenhuis 
verblijven terwijl hun moeder al eerder uit het ziekenhuisontslagen werd.  

In België zijn er ongeveer 120 000 geboorten per jaar, waarvan 12% 
opgenomen dient te worden op de dienst neonatologie en 4% (dus een 
derde) op de afdeling intensieve neonatologie (NIC). Het merendeel van 
deze pasgeborenen zijn prematuur geboren, m.a.w. pasgeborenen met 
een zwangerschapsduur van < 37 weken (8% van de geboorten in 2020). In 
dit rapport wordt de aandacht toegespitst op de ontwikkelingsgerichte 
zorg voor kinderen en hun gezin voor prematuur geboren baby’s die 
zijn opgenomen op de afdeling neonatologie. 

Heel wat ziekenhuizen bieden al ontwikkelingsgerichte zorg voor kinderen 
en hun gezin aan, maar nog lang niet allemaal. Deze studie werd op verzoek 
van de zorgverleners van de afdelingen neonatologie uitgevoerd als basis 
voor de verdere uitrol van programma’s omtrent ontwikkelingsgerichte zorg 
voor ouders en prematuur geboren baby’s. Daardoor worden de ouders en 
de baby niet langer gescheiden, dit is voornamelijk belangrijk in het huidige 
kader van kortere verblijven op de kraamafdeling.  

1.2. Ontwikkelingsgerichte zorg voor kinderen en hun gezin: 
een concept met vele facetten 

De European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) definieert 
ontwikkelingsgerichte zorg voor kinderen en hun gezin (infant- and family-
centred developmental care, die we verder in de tekst zullen afkorten als 
“IFCDC”) als “een beschrijvende term die een kader biedt voor de zorg voor 
pasgeborenen, waarin de theorieën en concepten van de interactie tussen 
ouder en pasgeborene, de betrokkenheid van de ouders, gedrags- en 
ontwikkelingsneurologische zorg, de bevordering van borstvoeding, 
aanpassing aan de omgeving en wijzigingen aan de ziekenhuissystemen 
zijn opgenomen”.b 

developmental care. European Foundation for the Care of Newborn Infants 
(EFCNI); 2018. 
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Om de belangrijkste elementen waaruit IFCDC bestaat te verduidelijken, 
hebben we ze samengevat aan de hand van een conceptuele voorstelling 
(zie Figuur 1).  

Figuur 1 – Conceptuele weergave van de belangrijkste dimensies van 
IFCDC 

 
 

In deze figuur werd gekozen voor de vorm van een bloem, om te 
benadrukken dat alle dimensies van IFCDC (de bloemblaadjes) ontstaan uit 
één gemeenschappelijke kern: de prematuur geboren baby en zijn gezin 
(m.a.w. de ouders, broertjes en zusjes of andere belangrijke naasten). Er 
bestaat geen hiërarchische relatie tussen de verschillende dimensies, maar 
deze zijn allemaal onderling verbonden, versterken elkaar en smelten 
samen in wat gedefinieerd kan worden als een reeks beginselen die als 
leidraad dienen voor de uitrol van neonatale zorg (en niet zozeer een lijst 
met alle mogelijke interventies). 

1. Architectuur: deze dimensie verwijst naar de fysieke omgeving waarin 
de pasgeborene, zijn of haar gezin en de zorgverleners evolueren. Het 
ontwerp van de afdelingen neonatologie moet rekening houden met de 
centrale rol van het gezin in de zorg en moet het ook mogelijk maken 
dat de omgeving op maat van elke pasgeborene kan worden 
aangepast. Bovendien moet de infrastructuur ook voor voldoende 
zintuiglijke prikkels zorgen voor pasgeborenen en gezinnen (bv. op het 
vlak van verlichting, geluidsdemping, …). Ze moet ook beantwoorden 
aan de persoonlijke, professionele en administratieve behoeften van 
het personeel door daarvoor aangepaste ruimtes te voorzien.  

2. Ondersteuning, begeleiding en voorlichting van de ouders: 
psychosociale en psycho-educatieve ondersteuning vormt een 
belangrijk onderdeel van de neonatale zorg. Ouders van pasgeborenen 
die in het ziekenhuis zijn opgenomen op de afdeling neonatologie 
hebben nood aan begeleiding om met deze ervaring om te gaan en om 
zich op emotioneel, cognitief en fysiek vlak in te zetten in hun rol van 
ouders. Psychosociale steun houdt in dat zorgverleners neonatologie 
voldoende tijd en beschikbaarheid van personeel hebben om dit als 
onderdeel van de reguliere zorg aan te bieden maar ook dat er 
gespecialiseerde zorgverleners zoals psychologen worden 
ingeschakeld. Ook de steun van lotgenoten, ouders die hetzelfde 
hebben meegemaakt en die op vrijwillige basis hun steun verlenen valt 
hieronder. Het psycho-educatieve aspect heeft betrekking op de manier 
waarop de signalen van de baby geïnterpreteerd moeten worden en 
hoe daar op de juiste manier op gereageerd moet worden. Deze hulp 
moet naargelang de behoeften en de voorkeuren van de ouders 
individueel aangepast worden. Ondersteuning van de broertjes en 
zusjes kan ook worden voorzien, zodat ze zich makkelijker aan het 
nieuwe gezinslid kunnen hechten en minder angstig zijn.  

3. Aanwezigheid van de ouders en deelname aan de zorg: de 
aanwezigheid van de ouders is van essentieel belang voor de 
ontwikkeling van een pasgeborene, want de prikkels die zij aan het kind 
geven, kunnen niet door anderen worden gegeven. Daarom zouden 
ouders 24/7 toegang moeten hebben tot de afdeling en/of moeten ze 
kunnen blijven overnachten (rooming-in) zodat ze onafgebroken bij hun 
baby kunnen zijn. Ze moeten ook aangemoedigd worden om de 
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dagelijkse verzorgingstaken uit te voeren (luiers verversen, een badje 
geven, het kind aankleden, voeden, …). Ook ondersteuning bij 
borstvoeding is zeer belangrijk. Ontwikkelingsgerichte zorg omvat 
onder andere huid-op-huidcontact, positieve zintuiglijke stimulatie zoals 
de stem van de ouders of zingen, leren wat de juiste positie van het kind 
is en hoe de baby best wordt vast gehouden enzovoort. Bepaalde 
methoden worden soms in complexe zorgmodellen vastgelegd, zoals 
“kangoeroezorg” of het NIDCAP-programma (Newborn Individualised 
Developmental Care and Assessment Program). Al deze methoden 
worden in het wetenschappelijke rapport uitgewerkt en hier kort 
toegelicht (zie Hoofdstuk 3).  

4. Zorgpersoneel, beschikbare tijd en opleiding: hoe veilig en doeltreffend 
de zorg is, hangt af van de juiste opleiding van de zorgverleners, niet 
enkel op het vlak van klinische zorg, maar ook op het vlak van 
ontwikkelingsgerichte zorg. Het is van essentieel belang dat de ouders 
van gekwalificeerde deskundigen leren hoe ze de signalen van de 
pasgeborene moeten interpreteren en hoe ze daar op de juiste manier 
op moeten reageren. Dit vergt een aanzienlijke investering van het 
zorgpersoneel zelf en van de zorginstelling. Een ander belangrijk 
aspect van de opleiding van het zorgpersoneel is positieve 
communicatie. Die is nodig om de relatie tussen de ouders en het 
personeel binnen de afdeling te verbeteren. IFCDC omvat ook 
veranderingen in de hoeveelheid en kwaliteit van de tijd die het 
zorgpersoneel besteedt aan de ondersteuning van de pasgeborene en 
zijn of haar gezin. Dit vergt erkenning van en ondersteuning door de 
directie van de zorginstelling. 

5. Technologische ondersteuning: communicatietechnologie kan worden 
toegepast om de organisatie van de afdeling neonatologie rond de 
gezinnen te bevorderen en om de communicatie en de interactie tussen 
de zorgverleners, de ouders en de pasgeborenen te verbeteren. Zo kan 
er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van webcams of 
videoconferencing om enerzijds de ouders (of de grootouders, of 
broertjes en zusjes) in staat te stellen de baby te zien als ze niet fysiek 
aanwezig kunnen zijn of anderzijds aan de zorgverleners de 
mogelijkheid te bieden de baby te blijven opvolgen zodra hij thuis is. 
Ook mobiele applicaties en online platformen kunnen worden gebruikt 

om kennis te verwerven, omdat ze gemakkelijk toegang bieden tot 
betrouwbare informatie over de gezondheid van de baby. 

6. Gedeelde besluitvorming (shared decision making): doordat de ouders 
alle relevante informatie over de dagelijkse zorgen, over de prognose 
van het kind en de keuze van de zorg krijgen, kunnen ze ook mee 
beslissingen helpen nemen. Als er grote onzekerheden bestaan over 
de zorg voor het prematuur geboren kind (bv. de vraag of de 
behandeling moet worden verder- of stopgezet), is het de meest ethisch 
verantwoorde keuze om samen beslissingen te nemen (en dus niet dat 
zorgverleners op een paternalistische manier beslissen in de plaats van 
de ouders, of ouders volledig zelfstandig een keuze laten maken, 
waardoor ze gebukt kunnen gaan onder een te zware 
verantwoordelijkheid).  
Gedeelde besluitvorming houdt ook in dat ook zowel beleidmakers als 
het ziekenhuismanagement vertegenwoordigers van de ouders 
raadpleegt wanneer er beleids- of institutionele beslissingen over de 
organisatie van de neonatale zorgen worden genomen. 

7. Overgangsperiodes: de momenten waarop de pasgeborene en zijn of 
haar gezin naar een andere zorgomgeving worden overgebracht, zijn 
belangrijke scharniermomenten. Zo moeten vrouwen met een 
hoogrisicozwangerschap voorafgaand aan de geboorte een advies van 
zorgverleners uit de multidisciplinaire equipe (verloskunde en 
neonatologie) kunnen inwinnen, moeten ze psychologische 
ondersteuning kunnen krijgen en moeten ze de afdeling neonatologie 
kunnen bezoeken vóór de bevalling. Bij de overbrenging van 
(toekomstige) moeders of prematuur geboren baby’s tussen 
gespecialiseerde zorgeenheden moet vermeden worden dat moeder en 
kind gescheiden worden. Dat is dan ook de reden waarom in de mate 
van het mogelijke de voorkeur moet worden gegeven aan 
overbrengingen in utero (met als doel om scheiding te voorkomen).  
Ook wanneer gehospitaliseerde prematuur geboren baby’s naar huis 
mogen, is dat een delicate zaak die met de ouders voorbereid en 
gepland moet worden. Ouders moeten ondersteuning en voorlichting 
blijven krijgen, zelfs nadat de pasgeborene het ziekenhuis heeft 
verlaten. Dankzij de opvolging thuis (door personeel van de afdeling 
neonatologie) verloopt het ontslag uit het ziekenhuis vlotter, kan de zorg 
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worden verdergezet en kunnen ziekenhuisverblijven worden ingekort.  
Vervolgens dient een gestructureerd programma te worden gevolgd om 
tijdig de eventuele gevolgen op lange termijn te detecteren. 

1.3. IFCDC in internationale verdragen en handvesten 
In verschillende internationale verdragen zijn de beginselen van IFCDC 
opgenomen, zoals bijvoorbeeld het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) 
voor de rechten van het kindc waarin bepaald wordt dat “het kind [...] het 
recht heeft [...] om door zijn of haar ouders opgevoed te worden” en dat “de 
Staten erop toezien dat het kind niet tegen de wil van zijn of haar ouders 
gescheiden wordt, [...] “.  

Wat de ziekenhuiszorg betreft, preciseert het handvest van de Europese 
vereniging voor gehospitaliseerde kinderen (European Association for 
Children in Hospital – EACH)d dat “gehospitaliseerde kinderen het recht 
hebben om hun ouders of de personen die hun ouders vervangen op ieder 
moment bij zich te hebben”. Wat de ondersteuning voor de ouders betreft, 
verklaart de EACH dat “alle ouders een verblijf aangeboden moeten krijgen 
en dat ze geholpen en aangemoedigd moeten worden om te blijven”, dat 
“de ouders geen extra kosten aangerekend mogen worden of dat ze geen 
inkomensverlies mogen lijden” en dat “om samen hun kind te verzorgen de 
ouders op de hoogte moeten worden gehouden van de routine van de dienst 
en dat ze aangemoedigd moeten worden om actief deel te nemen”. 

Wat tot slot de gezondheid van de pasgeborenen betreft, heeft de EFCNI tal 
van aanbevelingen geformuleerd voor de ontwikkelingsgerichte zorg voor 
kinderen en hun gezin. De wereldwijde alliantie voor de zorg voor 
pasgeborenen (Global Alliance for Newborn Care – GLANCE), opgericht en 
gecoördineerd door de EFCNI, heeft onlangs een langlopende campagne 
gelanceerd “Nul scheiding. Samen voor de beste zorgen! Laat de ouders 
van prematuur geboren baby’s en zieke baby’s steeds in de buurt van hun 
kind blijven”. Het doel van deze campagne is de afdelingen neonatologie 
bewust te maken van de voordelen van het niet-scheiden van prematuur 
geboren baby’s en/of zieke baby’s van hun ouders in tijden waarin 

 
c  https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx  

maatregelen tegen COVID-19 worden getroffen ter bescherming van de 
gezondheid. 

1.4. Initiatieven die ondersteund worden door de Belgische 
overheid  

1.4.1. Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) 
Het BFHI is een wereldwijd project om via de implementatie van bepaalde 
praktijken borstvoeding te beschermen en aan te moedigen. Dit initiatief 
werd in 1991 gelanceerd door de WGO en UNICEF, naar aanleiding van de 
Verklaring van Innocenti over de bescherming, bevordering en 
aanmoediging van borstvoeding, en werd in 1990 in Firenze goedgekeurd.  

Sinds de FOD Volksgezondheid dit plan in 2005 heeft gelanceerd, zijn al 30 
Belgische ziekenhuizen gecertificeerd als “Babyvriendelijk ziekenhuis” na 
een opleidingsovereenkomst van 4 jaar. 

1.4.2. NIDCAP, FINE en CLE  
Het programma Newborn Individualized Developmental Care and 
Assessment Program (NIDCAP) is een internationaal erkend programma 
voor neonatale zorg. Het doel van het programma is om alle zorgen die in 
de afdelingen intensieve neonatologie worden verstrekt af te stemmen op 
het gedrag van de pasgeborene om op die manier zijn of haar ontwikkeling 
te ondersteunen en de hechting te bevorderen. Dit programma wordt 
momenteel gecoördineerd door de NIDCAP Federation International.  

Op dit moment bestaan er in België twee erkende NIDCAP-
opleidingscentra: het UMC Sint-Pieter en het UZ Leuven. Momenteel wordt 
deze opleiding uitsluitend gevolgd door zorgpersoneel dat op de afdelingen 
intensieve neonatologie (NIC) werkt. De meeste Belgische ziekenhuizen die 
over een dergelijke afdeling beschikken, hebben een NIDCAP-opleiding 
voor (een deel van) hun zorgpersoneel opgestart.  

d  European Association for Children in Hospital. Handvest EACH. 2016 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
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Zorgverleners van lokale afdelingen neonatologie (N*) kunnen ook twee 
opleidingen volgen (die gebaseerd zijn op NIDCAP): enerzijds de Family 
and Infant Neurodevelopmental Education (FINE), die een overzicht 
verstrekt van de theoretische, praktische en wetenschappelijke aspecten 
van de ontwikkelingsgerichte zorg en die de zorgverlener doet nadenken 
over zijn of haar eigen manier van handelen en over de impact ervan op de 
familie en het kind; en anderzijds een intermediair opleidingsprogramma in 
ontwikkelingsgerichte zorg met de naam “Compréhension du langage de 
l'enfant” (CLE).  

De FOD Volksgezondheid biedt de ziekenhuizen ook 
opleidingsovereenkomsten voor deze drie programma’s aan, naast deze 
rond de overeenkomst ‘Babyvriendelijk ziekenhuis’.  

1.5. Onderzoeksvragen  
De resultaten van dit rapport moeten de gezondheidsautoriteiten, de 
ziekenhuissector en de zorgverleners helpen om prioriteiten te stellen en 
strategische beslissingen te nemen over de implementatie van IFCDC in de 
neonatale zorg in België. De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd: 

1. Hoe is de neonatale zorg voor de ouders en pasgeborenen momenteel 
georganiseerd in de lokale diensten voor neonatale zorg (N*) en 
intensieve neonatologie (NIC) in België? 

2. Wat is het profiel van de premature pasgeborenen die in Belgische NIC- 
en/of N*-afdelingen worden opgenomen? 

3. Welke interventies zijn er momenteel om IFCDC te bevorderen en hoe 
doeltreffend zijn ze?  

4. Wat zijn de huidige sterktes en zwaktes van de organisatie en de 
financiering van neonatale zorg voor prematuur geboren baby’s (en hun 
ouders) in België in het kader van IFCDC? 

5. Welke lessen kunnen we trekken uit internationale voorbeelden van 
goede praktijkvoering rond IFCDC voor baby’s en hun gezin? 

In het kader van huidig onderzoek werden deze onderzoeksvragen 
toegespitst op prematuur pasgeborenen. Kinderen die vóór een 
zwangerschapsduur van 37 weken levend worden geboren, worden 
prematuur genoemd. Er zijn verschillende subcategorieën van 
vroeggeboorte, gebaseerd op de zwangerschapsduur: 

• Extreem prematuur: baby’s die geboren worden vóór 28 weken 
zwangerschap; 

• Zeer prematuur: baby’s die geboren worden tussen 28 en 32 weken 
zwangerschap; 

• Matig tot laat prematuur: baby’s die geboren worden tussen 32 en 37 
weken zwangerschap. 
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2. PERINATALE/NEONATALE ZORG IN 
BELGIË 

In België omvat de perinatale zorg zowel de zorg voor de (toekomstige) 
moeders als voor de pasgeborenen. Ze bestaat uit: 

• de kraamafdelingen, waarbinnen we een onderscheid maken tussen 
de klassieke kraamafdelingen (M-diensten) en de diensten “maternal 
intensive care” voor risicozwangerschappen (MIC-diensten)  

• de afdelingen voor neonatale zorgen, waarbinnen we een 
onderscheid maken tussen de lokale neonatale zorgen (N*-functies) 
en de afdeling voor neonatale intensieve zorgen (NIC-afdeling) 

• de regionale perinatale zorg (P*-functie)  

De organisatie van de kraamafdelingen heeft een impact op de organisatie 
van de perinatale zorg maar valt buiten het bestek van deze studie. Het KCE 
heeft reeds in 2020 hierover een studie en beleidsaanbevelingen 
geformuleerd (Rapport KCE 323).  

2.1. Organisatie van de afdelingen neonatologie 

2.1.1. Lokale neonatale zorgen (N*-functie) en N*-afdeling 
Elk ziekenhuis dat over een kraamafdeling beschikt, moet ook over een N*-
functie beschikken (lokale neonatale zorgen) die belast is met het aanbieden 
van reguliere neonatale zorg in de kamer van de moeder als de toestand 
van de pasgeborene dat toelaat of vereist. Bovendien moet elke N*-functie 
over een ruimte beschikken die uitsluitend bestemd is voor toezicht op en 
verzorging van de pasgeborenen die gespecialiseerde, maar niet-intensieve 
neonatale zorg (N*-afdeling) nodig hebben. 

Er bestaan geen programmatienormen en er is ook geen minimumaantal 
bedden voor de N*-functie; de functie hangt af van de programmatienormen 
voor de kraamafdeling, die al van de jaren 1970 dateren, m.a.w. 32 M-
bedden per 1 000 geboorten. 

Momenteel zijn er 102 N*-functies beschikbaar in België (april 2021), 
waarvan 58 in Vlaanderen, 33 in Wallonië en 11 in Brussel. 

2.1.2. Neonatale intensieve zorgen 
Elk ziekenhuis dat over een kraamafdeling met een MIC-afdeling voor 
risicozwangerschappen (19 in België) beschikt, moet ook NIC-bedden 
hebben (maar het omgekeerde is niet waar; een ziekenhuis kan namelijk 
over een NIC-afdeling beschikken zonder een MIC-afdeling). De NIC-
bedden zijn uitsluitend voorbehouden voor pasgeborenen (al dan niet 
prematuur geboren baby’s) die in levensgevaar zijn of die omwille van 
andere redenen acute intensieve zorg nodig (bv. een aangeboren afwijking). 
De pasgeborenen blijven op de NIC-afdeling opgenomen totdat ze 
voldoende hersteld zijn om zonder risico overgebracht te worden naar het 
ziekenhuis of de afdeling waar ze vandaan komen. In de ziekenhuizen die 
over een N*- en een NIC-afdeling beschikken, moeten beide afdelingen 
duidelijk van elkaar gescheiden zijn. 

De nationale programmatienormen voor de neonatale intensieve zorgen 
bedragen 6 bedden per 1 000 geboorten en de afdeling moet over minstens 
15 bedden beschikken. Bovendien moet elke NIC-afdeling voldoen aan 
minstens drie van de volgende activiteitnormen: 1/ elk jaar worden er 
minstens 50 pasgeborenen met een gewicht lager dan 1 500 gram 
opgenomen; 2/ elk jaar betreft minstens 15% van de opnames 
pasgeborenen met een gewicht lager dan 1 500 gram; 3/ elk jaar betreft 
minstens 50 van deze opnames patiënten die langer dan 24 uur kunstmatig 
beademd dienen te worden; 4/ elk jaar betreft minstens 20% van de 
opnames overbrengingen in utero of ex utero; 5/ elk jaar wordt minstens 
50% van de NIC-patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten, 
teruggebracht naar de doorverwijzende instelling voor de verdere 
behandeling. 

In april 2021 waren er in België 19 NIC-afdelingen (7 in Vlaanderen, 6 in 
Brussel en 6 in Wallonië), wat overeenstemt met een totaal van 380 bedden 
(148 in Vlaanderen, 123 in Wallonië en 109 in Brussel). 

https://kce.fgov.be/nl/ons-land-kan-het-met-minder-materniteiten-doen
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2.1.3. Regionale perinatale zorg 
De regionale perinatale zorg (P*-functie) bestaat uit een erkende afdeling 
voor hoogrisicozwangerschappen (MIC-afdeling) en een erkende afdeling 
voor neonatale intensieve zorgen (NIC-afdeling) op dezelfde ziekenhuissite. 
Een ziekenhuis dat over een MIC-afdeling beschikt, moet dus ook een P*-
functie hebben. 

De ziekenhuizen met een P*-functie doen dienst als referentiecentrum en 
sluiten samenwerkingsovereenkomsten met de ziekenhuizen met een M/N*-
functie. Samen moeten in deze ziekenhuizen minstens 5 000 bevallingen 
per jaar plaatsvinden. Bovendien kan een P*-functie pas erkend worden als 
het ziekenhuis aan bepaalde aanvullende voorwaarden voldoet (bv. 
genetische raadpleging, een afdeling radiologie, een laboratorium dat 24 uur 
per dag en 7 dagen per week werkt, een spoedafdeling en een afdeling 
intensieve zorgen (volwassenen)).  

In augustus 2021 beschikten in België 19 ziekenhuizen over een P*-functie 
(7 in Vlaanderen, 6 in Brussel en 6 in Wallonië) en 2 ziekenhuizen 
beschikten over een geassocieerde P*-functiee (1 in Vlaanderen en 1 in 
Brussel). 

2.2. Kenmerken van de prematuur geboren baby’s die op de 
afdeling neonatale zorgen opgenomen worden  

Tijdens de analyse van het profiel van de prematuur pasgeborenen die 
gehospitaliseerd werden op N*- of NIC-afdelingen werd een onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende subcategorieën van prematuriteit enerzijds 
en het type van verblijf anderzijds (i.e. enkel verblijf op N*- of NIC-afdeling 
of verblijf op zowel N*-als NIC-afdeling).  

Van de prematuur geboren baby’s die op de afdeling neonatologie zijn 
opgenomen (alle afdelingen samen) is  

• 83.59% matig tot laat prematuur; 

 
e  Het gaat over AZ Sint-Lucas (Brugge) dat verbonden is aan AZ Sint-Jan 

(Brugge) en over het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 

• 10.91% zeer prematuur;  

• 5.06% extreem prematuur.  

Van de prematuur geboren baby’s die op de N*-afdeling werden 
opgenomen (n = 12.356) is: 

• 98.1% matig tot laat prematuur;  

• 1.01% zeer prematuur; 

• 0.53% extreem prematuur.  

Van de prematuur geboren baby’s die op de NIC-afdeling zijn 
opgenomen (n = 4.979) is: 

• 70.86% matig tot laat prematuur;  

• 22.73% zeer prematuur; 

• 15.16% extreem prematuur. 

Van de prematuur geboren baby’s die voor een deel van het verblijf op de 
NIC-afdeling zijn opgenomen en voor een ander deel van het verblijf op 
de N*-afdeling (n = 4.990) is:  

• 60.57% matig tot laat prematuur; 

• 23.64% zeer prematuur; 

• 6.21% extreem prematuur. 

De mediane duur van het verblijf bedraagt 24 dagen voor prematuur 
geboren baby’s die enkel op een NIC-afdeling zijn opgenomen, 10 dagen 
voor ziekenhuisopnames op de N*-afdeling en 28 dagen voor gemengde 
ziekenhuisopnames. De duur van het verblijf is dus het langst wanneer een 
verblijf op de afdeling intensieve neonatologie wordt gecombineerd met een 
verblijf op de afdeling niet-intensieve neonatologie.  

(HUDERF) dat verbonden is aan het Universitair Verplegingscentrum 
(UVC) Brugmann.  
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Daarbij valt ook op te merken dat bijna de helft (48.13%) van de prematuur 
geboren baby’s die opgenomen worden op een afdeling neonatale zorgen 
geboren is met een keizersnede, wat een veel hoger cijfer is dan voor de 

prematuur geboren baby’s die niet in het ziekenhuis moeten blijven na 
ontslag van de moeder (28.11%). 

Tabel 1 – Kenmerken van de prematuur pasgeborenen die in het ziekenhuis opgenomen worden, volgens type bed en geboortegewicht (2016-2018) 
Graad van prematuriteit N*-bed NIC-bed  NIC- en N*-bedden  Totaal van de afdelingen 

neonatale zorgen 
n % n % n % n % 

Extreme prematuriteit (< 28 weken) 65 0.53% 755 15.16% 310 6.21% 1 130 5.06% 

Grote prematuriteit (28-31 weken) 125 1.01% 1 177 23.64% 1 134 22.73% 2 436 10.91% 

Matige tot late prematuriteit (32-36 weken) 12 110 98.01% 3 016 60.57% 3 536 70.86% 18 662 83.59% 

Onbekend  56 0.45% 31 0.62% 10 0.20% 97 0.43% 

Totaal 12 356 100.00% 4 979 100.00% 4 990 100.00% 22 325 100.00% 

Geboortegewicht N*-bed NIC-bed  NIC- en N*-bedden  Totaal van de afdelingen 
neonatale zorgen 

n % n % n % n % 
Extreem laag (< 1000 g) 43 0.35% 792 15.92% 362 7.26% 1 197 5.36% 

Zeer laag ([1000 g, 1499 g]) 151 1.22% 1 014 20.39% 898 18.00% 2 063 9.24% 
Laag ([1500 g, 2499 g]) 6 682 54.09% 2 184 43.91% 2 953 59.20% 11 819 52.96% 

Normaal (≥ 2500 g) 5 477 44.34% 984 19.78% 775 15.54% 7 236 32.43% 

Totaal 12 353 100.00% 4 974 100.00% 4 988 100.00% 22 315 100.00% 
Bron: gegevens Technische Cel voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot de ziekenhuizen (TCT). Missing = 10 

Meer details over de analyse van de beschikbare gegevens over bevallingen 
en verblijven op de afdeling neonatale zorgen kunnen geconsulteerd worden 
in deel 3.4 van het wetenschappelijke rapport. 

  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
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3. LITERATUURSTUDIE OVER IFCDC  
3.1. Geïdentificeerde modellen die implementatie IFCDC 

beogen 
Zoals reeds vermeld, bestaat er een grote verscheidenheid aan IFCDC-
interventies, waarbij er onvermijdelijk raakvlakken zijn gezien de 
complexiteit van dit begrip dat uit meerdere facetten bestaat. Door middel 
van onze literatuurstudie hebben wij 24 verschillende interventies kunnen 
oplijsten die één of meerdere van de beschreven IFCDC dimensies (Figuur 
1) bevatten en waar al gerandomiseerde en gecontroleerde studies (RCT’s) 
rond zijn uitgevoerd.  

Voor een uitvoerige beschrijving van die interventies en de daarmee 
verband houdende resultaten verwijzen wij de lezer naar deel 4 van het 
wetenschappelijke rapport. We beperken ons hier tot een korte beschrijving 
van de soorten interventies die in België vaak gehanteerd worden.  

• Interventies gericht op huid-op-huidcontact 
Er bestaan talloze manieren om via de huid contact te maken, gaande van 
de pasgeborene gewoon op de buik van de mama leggen in de verloskamer 
tot een continu huid-op-huidcontact tijdens de volledige duur van de 
ziekenhuisopname. De kangoeroezorg, die in de jaren 70’ in Colombia in 
het leven werd geroepen om het tekort aan couveuses op te vangen, is bij 
ons waarschijnlijk de bekendste variant. Hierbij wordt de pasgeborene 
naakt, borst tegen borst en huid tegen huid, op één van de ouders gelegd. 
Deze interventie omvat twee andere specifieke kenmerken (hoewel die niet 
altijd gecombineerd worden toegepast): enerzijds (bijna) exclusieve 
borstvoeding en anderzijds de intentie om het ziekenhuis vroegtijdig te 
verlaten, ongeacht het gewicht of de zwangerschapsduur.  

We halen hier ook de verschillende vormen van massage van de 
pasgeborene aan, waaronder zintuiglijke stimulatie in de vorm van Audio, 
Tactile, Visual, Vestibular (ATVV), een soort massage met lichte strelingen, 
visueel contact, contact via woorden en wiegen van de pasgeborene.  

• Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 
Program (NIDCAP) 

NIDCAP is een volledig programma dat specifiek ontwikkeld is voor 
neonatale intensieve zorgen. In principe behelst dit de volledige 
verpleegafdeling. De kerngedachte is dat alle zorgen afgestemd moeten 
worden op het gedrag van de pasgeborene om op die manier zijn of haar 
ontwikkeling te ondersteunen en de hechting te bevorderen. De gezinnen 
moeten hier nauw bij betrokken worden. Het programma is gebaseerd op 
de directe observatie van de pasgeborene in zijn of haar intensieve 
zorgomgeving, en dan met name zijn of haar reacties op de zorgen die hij 
of zij krijgt. Aan de hand van een gedetailleerde observatietool wordt het 
gedrag van de pasgeborene omschreven als “stabiel en ontspannen” of, 
omgekeerd, als tekenen van stress of onbehagen. Dankzij deze observatie 
kunnen gepersonaliseerde plannen voor ontwikkelingszorg uitgewerkt 
worden.  

Voor het NIDCAP-programma moet het personeel een specifieke en vrij 
intensieve opleiding volgen. Er bestaan echter ook andere afgeleide 
opleidingen die toegankelijker zijn (opleidingstijd en -prijs), zoals de FINE- 
en CLE-programma’s, die eerder gericht zijn op de N*-afdelingen waar de 
kinderen stabieler zijn. 

Er bestaan nog talloze andere voornamelijk educatieve en psychologische 
interventies om de relatie tussen moeder en kind en het gezin te 
ondersteunen, maar die worden in België slechts weinig of niet gehanteerd. 
Deze worden uitvoerig beschreven in het wetenschappelijke rapport.  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
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3.2. Resultaten betreffende de impact van de bestudeerde 
modellen 

Het grote aantal geïdentificeerde interventies bewijst duidelijk hoe complex 
IFCDC is. Ze worden doorgaans geïmplementeerd in de vorm van 
“modellen” waarin bepaalde – maar niet alle – dimensies zijn opgenomen 
die zijn beschreven in de conceptuele voorstelling van IFCDC (Figuur 1). 
Door deze heterogeniteit is het heel moeilijk om de resultaten over de 
concrete impact ervan te veralgemenen, temeer daar de middelen en 
instrumenten die gebruikt zijn om deze impact te meten ook vrij divers zijn.  

We hebben 9 kwalitatief hoogstaande gerandomiseerde en gecontroleerde 
studies (RCT’s) met betrekking tot verschillende interventies en 
verschillende evaluatiecriteria (outcomes) geïdentificeerd. Van die negen 
rapporteren vier studies significante positieve resultaten op de hechting of 
de interactie tussen de ouders en de pasgeborene.  

De meeste andere geanalyseerde RCT’s, waarvan de methodologische 
kwaliteit minder goed was, leverden niet-eensluidende of niet-significante 
resultaten op. Bovendien wordt er vaak gebruik gemaakt van andere 
onderzoeksmethodieken dan RCT’s om IFCDC-interventies te bestuderen, 
maar die methodieken leveren geen robuustere resultaten. Het is echter 
belangrijk om te benadrukken dat er geen enkel noemenswaardig negatief 
effect werd geïdentificeerd.  

We kunnen besluiten dat onze literatuurstudie wijst op een zeker 
voordeel van IFCDC voor de prematuur geboren baby’s die op de 
afdelingen neonatale zorgen zijn opgenomen, ook al kan er kan geen 
specifiek model aanbevolen worden.  
 

4. STERKTES EN ZWAKTES VAN IFCDC IN 
BELGIË  

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van onze kwalitatieve 
studie naar de sterktes en zwaktes van de manier waarop IFCDC 
momenteel in België geïmplementeerd wordt. Het is belangrijk om te 
benadrukken dat kwalitatief onderzoek tot doel heeft het voorwerp van het 
onderzoek te beschrijven en te begrijpen (hier betekent dat dus de 
behoeften, de wensen, de bezorgdheden en de ervaringen van de ouders 
en de zorgverleners op het vlak van neonatale zorg), en niet 
representativiteit tot doel heeft. Kwalitatief onderzoek gaat dus niet over 
aantallen, maar over het hoe en waarom. Hoewel dit onvermijdelijk 
subjectief is, worden het standpunt en de ervaringen van de bevraagde 
personen als essentieel beschouwd. Door een gerichte en evenwichtige 
steekproef van respondenten, wordt een brede waaier aan standpunten en 
ervaringen verzameld, waardoor we een rijke accumulatie van inzichten 
krijgen die verder reikt dan de subjectiviteit van één enkel individu.  

Voor dit kwalitatief onderzoek hebben we (online) 25 semigestructureerde 
interviews afgenomen met ouders van prematuur geboren baby’s die 
opgenomen waren op de afdelingen neonatologie (N* en NIC) tijdens het 
jaar voorafgaand aan het interview. Daarnaast hebben we acht 
focusgroepen (ook online) georganiseerd met in totaal 40 zorgverleners van 
afdelingen neonatologie (ook N*- en NIC-afdelingen).  

De methodologie en de resultaten van deze interviews en focusgroepen 
worden uitvoerig beschreven in hoofdstuk 5 en 6 van het wetenschappelijke 
rapport. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
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4.1. Architectuur: een gebrek aan ruimte en comfort 
Momenteel bestaat er geen enkele architecturale norm voor de omgeving 
van de afdelingen neonatologie in verband met IFCDC. Bovendien evolueert 
de neonatale zorg snel en blijft de infrastructuur steeds achter.  

Uit de focusgroepen met de zorgverleners blijkt dat de huidige 
ziekenhuisinfrastructuur vaak ontoereikend is voor IFCDC. De eerste reden 
die aangehaald wordt, is het gebrek aan ruimte in het algemeen. Sommige 
ouders haalden ook een gebrek aan comfort en privacy aan, naast de 
afwezigheid van een bed om bij de pasgeborene te kunnen slapen, een 
familiekamer om iets te eten, een ruimte waar ze hun persoonlijke spullen 
kunnen achterlaten, toiletten, douches en accommodatie voor broertjes en 
zusjes. Dat zijn allemaal elementen waardoor de ouders niet altijd bij hun 
gehospitaliseerd kindje kunnen zijn, en waardoor huid-op-huidcontact en 
borstvoeding niet altijd mogelijk zijn (zie ook 4.3).  

Ook de overnachtingen voor ouders zijn sterk beperkt door het gebrek aan 
individuele kamers. Voor sommige moeders betekent de privacy van een 
individuele kamer dat ze ‘volledig mama’ kunnen zijn voor hun kind. In het 
beste geval is er de mogelijkheid tot rooming-in, een kamer voor de 
mama/ouders en de pasgeborene, maar dat is meestal beperkt tot enkele 
pasgeborenen en/of voor een beperkt aantal overnachtingen. In het 
slechtste geval kunnen de ouders ‘s nachts helemaal niet bij hun kind 
blijven. Een formule die in België nog niet veel wordt gebruikt, is couplet 
care, waarbij de moeder en de prematuur geboren baby samen in één 
kamer opgenomen worden op de afdeling neonatologie en waar ze hun 
respectievelijke zorg op een gecoördineerde manier krijgen.  

Sommige zorgverleners hebben echter opgemerkt dat de individuele 
kamers ook bepaalde nadelen hebben, vooral op het vlak van toezicht. Ze 
kunnen maar in één kamer tegelijk aanwezig zijn en de kinderen kunnen 
niet alleen gelaten kunnen worden, waardoor de ouders er permanent 
moeten bij blijven. Zorgverleners merkten daarbij op dat gecentraliseerde 
monitoring het probleem niet volledig oplost; er is vooral meer personeel 
nodig. De zorgverleners hebben de neiging om de voorkeur te geven aan 
individuele kamers met binnen-ramen en/of aan kamers die naast de 
verpleegpost liggen. Bovendien merkten bepaalde zorgverleners ook op dat 
de ouders zich door de individuele kamers wat geïsoleerd kunnen voelen 

omdat er minder contact is met andere ouders dan in een 
gemeenschappelijke ruimte. 

Doordat er maar weinig individuele kamers zijn, moet het personeel 
beslissen welke families het meeste baat hebben bij een dergelijke kamer. 
Uit de focusgroepen blijkt dat deze kamers bij voorkeur worden toegewezen 
aan de ouders van prematuur pasgeborenen die niet of niet langer 
intensieve zorgen nodig hebben, die slechts kort op de afdeling moeten 
verblijven of die binnenkort de afdeling verlaten. De moeder moet ook 
voldoende hersteld zijn of ontslagen zijn van de kraamafdeling. Moeders die 
borstvoeding geven of psychosociale problemen hebben, krijgen vaak 
prioriteit. En tot slot is een vaak aangehaalde reden om een individuele 
kamer aan te bieden het feit dat de ouders de mogelijkheid moeten krijgen 
om zich gedurende één tot twee nachten voor te bereiden op het ontslag uit 
het ziekenhuis, om te wennen aan hun kind en om te leren er 24 uur per dag 
voor te zorgen. 

4.2. Aanwezigheid van de ouders en meehelpen bij de zorg 

4.2.1. Een onbeperkte toegang is niet zo onbeperkt als het lijkt 
De scheiding van een prematuur pasgeborene wordt door de ouders vaak 
als hartverscheurend ervaren, vooral wanneer de moeder de kraamafdeling 
moet verlaten en ze haar pasgeborene moet achterlaten. Daarentegen 
wordt het als geruststellender en bemoedigender ervaren wanneer de 
mama in hetzelfde ziekenhuis verblijft (zelfs op een andere afdeling) dan 
wanneer ze thuis is (en zeker wanneer ze ver van het ziekenhuis woont).  

Een mama: “Toen ze me vertelden dat ik die dag naar huis mocht gaan, 
stortte ik letterlijk in. Dat was bijzonder moeilijk. Eerst mocht ik op 
maandag naar huis gaan, maar toen kwam de verpleegkundige me op 
zondagmorgen met een grote glimlach, en ik neem het haar niet kwalijk, 
vertellen dat ik wel blij zou zijn, want dat ik die dag naar huis mocht 
gaan. En toen ben ik ingestort.” (zwangerschapsduur 32 tot 37 weken)  

Ook al is de vrije en onbeperkte toegang tot het kind één van de pijlers van 
IFCDC, toch is dat lang niet altijd het geval geweest voor de bevraagde 
ouders. Een eerste obstakel is de infrastructuur: fysieke obstakels (deuren, 
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gangen, liften) of een kraamafdeling die ver van de afdeling neonatologie 
verwijderd is, zijn oorzaken waarom ouders minder aanwezig zijn. Sommige 
mama’s hebben het er heel moeilijk mee dat ze van anderen afhankelijk zijn 
om hen tot bij hun kind te brengen (bv. na een keizersnede).  

Een mama: “Die eerste dagen moest ik gebracht worden. Dan moest ik 
vreselijk lang wachten tot ze een verpleegkundige vroegen om mij te 
brengen. Ik moest al bijna smeken om mij mee te nemen, en dat duurt 
nog geen tien minuten, om gewoon de lift te nemen. Ze hoefden mij 
zelfs niet in die kamer te zetten, want aan de deur zou een 
verpleegkundige van de neonatologie het wel overnemen. Ik had 
gewoon iemand nodig om mij de deur van de materniteit uit te rollen, 
mij in de lift te zetten en weer de lift uit te rollen. Dat was alles. Ik moest 
echt een paar keren bellen om daar alsjeblieft toch voor te zorgen, en 
te vragen wanneer er iemand even tijd zou hebben om ...” 
(zwangerschapsduur < 28 weken)  

Daarentegen bevordert een goede relatie tussen het personeel van beide 
afdelingen de communicatie (bv. nieuws over de pasgeborene via de 
collega’s overbrengen aan een geïmmobiliseerde mama in haar bed op de 
kraamafdeling) en verloopt de zorg vlotter (zie 4.4).  

4.2.2. Op een creatieve manier een verblijf aanbieden 
Sommige ziekenhuizen bieden de ouders een hotelfunctie aan zodat ze de 
nacht ofwel in het ziekenhuis, dicht bij de afdeling neonatologie, ofwel buiten 
het ziekenhuis maar in de onmiddellijke omgeving ervan kunnen 
doorbrengen. Andere ziekenhuizen investeren dan weer in rooming-in. 
Ook daar zijn er verschillende mogelijkheden naargelang de 
gezondheidstoestand of de zwangerschapsduur van de pasgeborene. Op 
de Belgische afdelingen voor neonatologie wordt rooming-in doorgaans 
aangeboden om met de borstvoeding te beginnen of om zich voor te 
bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis. Op die manier wennen de ouders 
aan hun kind en krijgen ze zelfvertrouwen.  

Een arts van een NIC-afdeling: “Als wij bijvoorbeeld rooming-in willen 
doen, proberen we dat vooral te doen net voorafgaand aan het ontslag 
uit het ziekenhuis, zodat ouders één of twee nachten en dagen met hun 
baby in een aparte kamer de volledige zorg kunnen opnemen onder 

toezicht van onze verpleegkundigen en artsen. Dan moeten wij bij wijze 
van spreken een kamer gaan stelen op onze observatieafdeling van de 
gynaecologie. We hangen dus eigenlijk ook een beetje af van de 
goodwill van de gynaecologen.” 

De prijzen van deze verblijven kunnen echter sterk schommelen, en dat 
geldt ook voor de tussenkomst door de mutualiteiten. Aangezien noch de 
hotelfunctie noch de rooming-in deel uitmaken van de financiering van het 
ziekenhuis, is het personeel van de afdelingen neonatologie en 
ziekenhuismanagement dus verplicht om creatieve oplossingen (zowel 
praktische als financiële) te vinden om ze aan te kunnen bieden. Sommige 
directies van ziekenhuizen gaan ermee akkoord om rooming-in tegen zeer 
lage prijzen of zelfs gratis aan te bieden. Andere directies brengen moeders 
van de kraamafdeling over naar een andere afdeling (maar die is soms 
verder van de NIC-afdeling verwijderd). Moeders van pasgeborenen die 
maar kort op de afdeling neonatologie moeten verblijven, worden soms 
enkele dagen langer op de kraamafdeling gehouden. De gynaecologen 
moeten daarmee dan wel akkoord zijn, want voor het ziekenhuis is het 
financieel nadelig wanneer moeders langer dan 72 uur (nationaal 
gemiddelde) op de kraamafdeling verblijven. 

Door de COVID-19 pandemie waren er strenge beperkingen op de toegang 
tot de ziekenhuizen, wat grote gevolgen had voor de toegang van de ouders 
tot de afdelingen voor neonatale zorgen. Zo mochten in sommige 
ziekenhuizen bijvoorbeeld beide ouders niet op hetzelfde moment aanwezig 
zijn. Sommige ouders hebben dit als ‘onmenselijk’ ervaren, zeker wanneer 
ze slecht nieuws kregen. Maar volgens de bevraagde ouders was dit geen 
veralgemeende regel. 
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4.2.3. Combinatie met het dagelijks leven 

Verlenging van het zwangerschapsverlof bij ziekenhuisopname van de 
pasgeborene  

Artikel 39 van de Belgische arbeidswet van 16 maart 1971 voorziet in extra 
dagen postnataal verlof voor moeders van pasgeborenen die langer dan 
zeven dagen na de geboorte in het ziekenhuis zijn opgenomen. De duur van 
deze verlenging stemt overeen met het aantal dagen dat de pasgeborene in 
het ziekenhuis ligt na deze eerste zeven dagen, met een maximum van 24 
weken. Er is geen enkele verlenging voorzien voor het 
vaderschapsverlof/co-ouderschapsverlof.  

Raadpleeg voor meer informatie over zwangerschaps-, moederschaps-, 
vaderschaps- of co-ouderschapsverlof deel 2.6 van het wetenschappelijke 
rapport. 

Voor ouders van wie de prematuur geboren baby in het ziekenhuis is 
opgenomen, is het moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen hun 
dagelijks leven en de bezoeken aan het ziekenhuis. Dit probleem is 
bijzonder acuut voor de vaders/co-ouders. Vaderschaps- of co-
ouderschapsverlof is dan ook veel korter dan zwangerschapsverlof en geeft 
geen recht op een verlenging wanneer de pasgeborene in het ziekenhuis 
opgenomen wordt. De meeste co-ouders die we bevraagd hebben, hebben 
het werk moeten hervatten terwijl het kind nog in het ziekenhuis lag. Ze 
moesten dus jongleren tussen het huishouden, de zorg voor andere 
kinderen in het gezin én de verplaatsingen van en naar het ziekenhuis. Zij 
zijn van mening dat de fysieke en mentale uitputting die daaruit voortvloeide 
ervoor heeft gezorgd dat ze niet hebben kunnen meehelpen bij de dagelijkse 
verzorging van het kind, zodat de moeders het gevoel hadden dat ze er 
alleen voor stonden. Sommige bevraagde vaders maakten gewag van 
gevolgen op lange termijn voor hun (mentale) gezondheid nadat ze 
geprobeerd hadden om werk en gezinsleven te combineren tijdens de 
periode waarin hun prematuur geboren baby in het ziekenhuis lag. 

De bevraagde ouders menen dat er oplossingen moeten worden 
aangeboden om de broertjes en zusjes op te vangen, zoals een kinderoppas 
thuis, crèches of kinderdagverblijven in het ziekenhuis. Vlaamse ouders 
hebben ook gemeld dat kraamhulp nuttig kan zijn om de gezinnen te helpen, 
zelfs als de baby nog in het ziekenhuis ligt. 

Tot slot zorgde de afstand tussen het ziekenhuis en thuis voor sommige 
ouders soms ook voor grote moeilijkheden, met name wanneer de moeder 
het ziekenhuis had verlaten (en de vader/co-ouder niet beschikbaar was 
door zijn/haar werk). De gevolgen zijn zowel financieel als medisch. 
Moeders die met een keizersnede bevallen zijn, waren namelijk fysiek niet 
in staat om lange afstanden tussen thuis en het ziekenhuis af te leggen. In 
sommige gevallen had dat zelfs negatieve gevolgen voor het herstelproces.  

4.2.4. Borstvoeding  
De meeste bevraagde moeders waren erg gemotiveerd om hun prematuur 
geboren baby borstvoeding te geven. Hun motivatie berustte niet alleen op 
hun wens om hun baby de best mogelijke voeding te geven, maar ook op 
een zeker schuldgevoel omdat ze te vroeg bevallen waren.  

De ouders vertelden dat het voor hen heel belangrijk was dat ze de 
zorgverleners konden vertrouwen, omdat ze niet altijd bij hun baby konden 
zijn. Ouders hebben het ook op prijs gesteld als de zorgverleners geen druk 
uitoefenden om borstvoeding te geven en dat ze hun beslissing hebben 
gerespecteerd om geen borstvoeding te geven of ermee te stoppen. Ouders 
hadden het echter moeilijk wanneer ze het gevoel hadden dat de 
zorgverleners hun voedingskeuze niet respecteerden of wanneer ze in hun 
plaats beslisten over de voeding. Sommige bevraagde personen voelden 
zich niet gesteund in hun keuze om borstvoeding te geven en verklaarden 
dat ze hebben moeten “vechten” om de borstvoeding te laten lukken. Er 
werden ook discussies gerapporteerd tussen de ouders en het personeel 
over de manier waarop de melk werd gegeven (bv. met een flesje, een 
sonde).  

De zorgverleners van hun kant zeggen dat ze er alles aan hebben gedaan 
om de borstvoeding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dit ging van zorgen 
voor voldoende privacy (ruimtes om borstvoeding te geven, 
kamerschermen) tot het benodigde materiaal om af te kolven en de 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
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ondersteuning van de zorgverleners en/of borstvoedingsconsulenten, zelfs 
van logopedisten. Ook hier is het soms moeilijk om de zorgen die in de 
kraamafdeling worden verstrekt te combineren met de wens om 
borstvoeding te geven. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om een grote afstand 
te overbruggen tussen de kraamafdeling en de afdeling neonatologie 
wanneer die ver uit elkaar liggen. En dat geldt nog meer net na een 
bevalling.  

Zodra de moeder het ziekenhuis heeft verlaten, worden enkele logistieke 
problemen ervaren, zoals het bewaren van de melk thuis en het transport 
naar het ziekenhuis. 

4.3. Ondersteuning aan de ouders, begeleiding en 
voorlichting 

4.3.1. Emotionele ondersteuning 
Wanneer een prematuur geboren baby in het ziekenhuis wordt opgenomen 
en gescheiden wordt van zijn of haar ouders, veroorzaakt dat heel wat leed 
bij de ouders. In dit geval kunnen de ouders nood hebben aan emotionele 
en/of psychologische steun. De bevraagde ouders vonden deze steun op 
verschillende manieren. Eerst en vooral deden de gesprekken met de 
zorgverleners hen heel erg goed. Die gesprekken waren verhelderend, 
transparant, gemoedelijk, bemoedigend en aangepast aan hun behoeften. 
Ze hebben het bijzonder op prijs gesteld dat het personeel de moeite deed 
om bepaalde informatie om te zetten in een voor leken begrijpelijke taal, en 
dat het personeel quasi altijd (zelf ’s nachts) beschikbaar was om vragen te 
beantwoorden, zelfs na het ontslag van de baby.  

Een papa: “Ik had de indruk dat ze ons geleidelijk aan alles hadden 
uitgelegd. En dat heeft toch al heel wat angst weggenomen. Er bleef 
dus enkel nog stress en ongerustheid en dergelijke over. We hebben 
enorm veel empathie gekregen, van de hele dienst. De mensen 
vroegen bijvoorbeeld hoe het ging, en we hadden de indruk dat bij elke 
kleine stap voorwaarts de hele afdeling neonatologie zich verheugde. 
We voelden ons gesteund en niet alleen. En de verpleegkundige en 
artsen hebben ons ook heel veel uitleg gegeven.” (Zwangerschapsduur 
32 tot 37 weken)  

Psychologen maken vaak geen officieel deel uit van de afdeling 
neonatologie en werken ook niet buiten de kantooruren. A priori zijn ze dus 
minder beschikbaar dan de andere zorgverleners. Dit punt werd benadrukt 
door de ouders en door de zorgverleners. 

Familie en vrienden zijn ook erg belangrijk bij de emotionele ondersteuning 
van de ouders; ze kunnen ook bepaalde praktische zaken op zich nemen 
(eten klaarmaken, de broertjes en zusjes aan school afhalen, enz.). Ouders 
ondervonden ook steun van andere ouders van prematuur geboren baby’s 
die op de afdeling zijn opgenomen. Sommige ouders bouwen sterke 
vriendschapsbanden op met elkaar tijdens de ziekenhuisopname van hun 
kind en blijven ook daarna contact houden. 

Een mama: “We hebben daar ook [de ouders van] andere tweelingen 
leren kennen, met wie we nog altijd contact hebben. Dat is mooi omdat 
je je ervaringen met hen kan delen. Je kan die ervaring van 
neonatologie niet met je familie delen als ze dat niet meemaken. Het 
verdriet of het plezier, de vreugde die je meemaakt op neonatologie kan 
je enkel delen met de mensen die het ook meemaken. Want enkel zij 
begrijpen dat.” (Tweeling, zwangerschapsduur 32 tot 37 weken)  

4.3.2. Logistieke en financiële steun 
Uit de interviews met de ouders blijkt dat er ook heel wat administratieve 
rompslomp gepaard gaat met het verblijf van hun pasgeborene op de 
neonatale afdeling (bijv. aanvragen van vaderschapsverlof of uitkeringen, 
voorschot op de medische kosten). Administratie die ze soms moeilijk in 
orde krijgen door tijdsgebrek (ze brengen zoveel mogelijk tijd door in het 
ziekenhuis bij hun kind) en door hun emotionele toestand.  

De financiële last die gepaard gaat met een vroeggeboorte werd ook door 
ouders vermeld. Dan gaat het met name over de medische kosten, de 
kosten voor de ziekenwagen, de verplaatsingskosten, inkomstenverlies 
door een vermindering van het aantal werkuren, parkeerkosten enz. 

Een papa: “Financieel hebben we het moeilijk gehad. Omdat we allebei 
thuis waren. Het zou mooi zijn als de staat mensen zou steunen die 
zoiets meemaken. Want zij moest blijven platliggen. Ze kon helemaal 
niks. En we hadden hier nog een kindje rondlopen. Tijdens die eerste 
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maanden met al die problemen ben ik blijven werken, maar uiteindelijk 
ben ik er gewoon onderdoor gegaan. Toen heb ik 
loopbaanonderbreking genomen, maar... [lacht] 700 euro, ja, daar heb 
ik mijn lening mee terugbetaald. En dat is het ... Dan houdt het op.” 
(Zwangerschapsduur < 28 weken)  

4.3.3. Begeleiding en voorlichting 
Sommige ouders vonden het toezicht door het personeel van de afdeling 
neonatologie, hun feedback en hun ondersteunende houding 
geruststellend. Maar anderen vonden dat permanente toezicht dan weer 
frustrerend en remmend, vooral wanneer ze op het punt stonden het 
ziekenhuis te verlaten en ze zich voldoende zeker voelden om zelfstandig 
voor hun kind te zorgen. 

Een papa: “En tijdens de volledige duur van de ziekenhuisopname van 
[voornaam baby] heeft ons dat heel erg geholpen om ons betrokken te 
voelen… We hadden de indruk dat we nuttig waren. […] we hebben de 
aanbevelingen van NIDCAP goed opgevolgd, we hebben meegeholpen 
bij de zorg […] en het verplegend personeel zei: “Jullie kennen jullie 
kind het beste. Als jullie tips hebben, zeg het ons dan. “ Als we het over 
[voornaam baby] hadden, dan hadden we de indruk dat we deel 
uitmaakten van het medisch team en dat gaf echt een heel goed 
gevoel.” (Zwangerschapsduur < 28 weken)  

Een mama: “Plots was vooral de papa een heel stuk minder zeker in 
wat hij deed. Hij was enorm geïntimideerd door de verpleegkundige die 
alles in de gaten hield en dus deed hij liever niets meer. Tijdens die drie 
weken heeft hij bijna nooit een luier ververst. Maar hij zei me dat dat 
was omdat ze hem in de gaten hielden…” (Zwangerschapsduur 32 tot 
37 weken)  

4.4. Beschikbare tijd en opleiding van de zorgverleners 

4.4.1. Beschikbaarheid en flexibiliteit van de zorgverleners  
Heel wat bevraagde ouders waren onder de indruk van de beschikbaarheid, 
de flexibiliteit en de steun van de zorgverleners van de neonatale afdelingen. 
Volgens hen was het dankzij die beschikbaarheid dat ze een 
vertrouwensband hebben opgebouwd, dat ze volwaardige zorgpartners zijn 
geworden en dat ze steeds zelfstandiger zijn geworden als ouders. Zo 
waren sommige moeders bijvoorbeeld heel erg ontroerd omdat de 
verpleegkundigen/vroedvrouwen van de kraamafdeling naar de NIC-
afdeling zijn gekomen om hen te verzorgen terwijl ze bij hun pasgeborene 
waren. Als die flexibiliteit er niet is, dan voelen de moeders zich verplicht om 
in hun kamer op de kraamafdeling te blijven voor de verzorging, voor de 
kinesist of voor het bezoek van Kind en Gezin. Dat conflicteert met hun 
verlangen om bij hun kind te zijn, creëert daardoor extra stress en is in strijd 
met de IFCDC principes.  

Een mama: “Wij stelden eigenlijk ons eigen programma op voor die zes 
dagen. Dat was ons programma en de verpleegkundigen die mijn 
bloeddruk kwamen meten, zijn zelfs naar de afdeling neonatologie 
gegaan. Dus dat was eigenlijk allemaal heel flexibel.” 
(Zwangerschapsduur 28 tot 31 weken)  

4.4.2. (On)voldoende personeel 
De bevraagde zorgverleners van de afdeling neonatologie hamerden erop 
dat IFCDC veel tijd vergt. Ze bestempelen hun huidige situatie als 
“schizofreen” aangezien enerzijds het belang van IFCDC wordt erkend, 
opleidingen worden gevolgd en er gesensibiliseerd wordt, maar anderzijds 
er nog altijd te weinig personeel is om dit op accurate wijze in de praktijk om 
te zetten. Opgeleid personeel en een aangepaste infrastructuur helpen 
immers niet veel als ze te weinig tijd hebben om de IFCDC principes toe te 
passen. De meeste zorgverleners zijn bereid om tijd en energie te 
investeren om de IFCDC beginselen te implementeren, maar dit verdwijnt 
de facto naar de achtergrond als de werklast te hoog wordt in verhouding 
tot het beschikbare personeel. In hun huidige situatie passen ze IFCDC naar 
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eigen zeggen niet systematisch voor iedereen toepassen, wat bij hen voor 
frustratie zorgt.  

Een verpleegkundige/vroedvrouw op een NIC-afdeling: “En dat heeft 
ook te maken met het feit, zoals eerder werd aangehaald, dat we soms 
te weinig tijd hebben om de mensen goed te ondersteunen. We gaan 
dan soms met een slecht gevoel naar huis omdat je de ouders niet alles 
hebt kunnen geven of niet hebt kunnen praten over wat ze echt willen, 
door de werkdruk.” 

De zorgverleners halen verschillende redenen aan voor dit gebrek aan 
personeel. Op de eerste plaats kwamen de normen voor de 
personeelsbezetting, die zijn vastgelegd in een periode waarin nog geen 
sprake was van IFCDC, en waarin de ‘klassieke’ neonatale zorg ook nog 
niet zo ver was geëvolueerd. Deze personeelsnormen worden dus als 
onvoldoende gepercipieerd. Bovendien weegt dit nog erger door wanneer 
er langdurige afwezigheden zijn waarvoor er geen vervanging wordt 
voorzien.  

Voorts blijkt uit de focusgroepen dat er grote schommelingen zijn in de 
werklast op de neonatale afdelingen. Op sommige momenten zijn er veel 
baby’s of baby’s met een grote zorgzwaarte en op andere momenten dan 
weer weinig. Dat lijkt voornamelijk problematisch te zijn voor de (kleine) N*-
afdelingen. Om die schommelingen op te vangen, moeten de zorgverleners 
overwerken of moeten ze verlof nemen, naargelang van de zorgzwaarte 
en/of de bezetting van de bedden. In sommige ziekenhuizen werd een 
monitoringssysteem ingevoerd, waarbij er tijdens kalme periodes personeel 
naar andere afdelingen wordt overgebracht. Sommige ziekenhuizen 
beschikken over een mobiel team dat het personeel op de afdeling 
neonatologie kan komen versterken om de werklast van het team te 
verminderen. Maar dat mobiele team beschikt niet noodzakelijk over de 
nodigde vaardigheden en routines. Een laatste optie die werd genoemd, is 
een beroep doen op vrijwilligers, bijvoorbeeld gepensioneerde 
verpleegkundigen. 

4.4.3. Behoefte aan opleidingen 
Een ander gevolg van het gebrek aan personeel is dat het moeilijk is om 
personeel vrij te maken om IFCDC opleidingen te volgen. Dit wordt nochtans 
als cruciaal beschouwd omdat de kennis op dat gebied snel evolueert. Deze 
opleidingen (bv. FINE, NIDCAP) duren lang en kosten veel geld. Bovendien 
vergt dit een grote investering van zowel de ziekenhuizen als van het 
personeel. Het volstaat ook niet dat één enkel personeelslid de opleiding 
volgt, want om IFCDC te verstrekken, moeten de mentaliteit en de 
werkmethoden drastisch aangepast worden. Eén enkel iemand die de 
opleiding gevolgd heeft, kan dit niet op zijn eentje bewerkstelligen. 
Verschillende zorgverleners hebben aangegeven dat dergelijke opleidingen 
een impact hebben gehad op de cultuur van een volledige dienst.  

Een verpleegkundige/vroedvrouw van een N*-dienst: “Ik denk dat de 
mentaliteit binnen het team zelf aan het veranderen is. Ik denk dat ons 
team een paar jaar geleden misschien heel terughoudend stond 
tegenover ontwikkelingszorg, [...] het gaat ons meer werk bezorgen en 
wat weet ik nog allemaal. Maar met de FINE-opleidingen, waar 
verschillende referentieverpleegkundigen het team meetrekken, zien 
we op dat vlak wel een mooie evolutie. Dus ja, de wil van het team en 
niet zozeer een team dat gewoon groeit, dat heeft tijd nodig en dat is 
heel positief, de manier waarop we nu geëvolueerd zijn. Dat is tof om 
te zien, omdat we als team ook wel echt gegroeid zijn.” 

4.4.4. Impact van de ziekenhuisfinanciering  
Sommige bevraagde zorgverleners hebben benadrukt dat het landschap 
van de neonatale zorg grondig herzien moet worden als we IFCDC echt 
willen implementeren en ontwikkelen in alle neonatale afdelingen. De 
huidige financieringsvoorwaarden van de N*-afdelingen zijn namelijk 
gebaseerd op het aantal bevallingen op de kraamafdeling. Bijgevolg zijn de 
overbrengingen in utero, hoewel dit goede praktijkvoering is, duidelijk 
nadelig voor deze diensten, die dan ook minder technische handelingen te 
rechtvaardigen hebben. Bovendien lijkt het erop dat de NIC-afdelingen 
minder kinderen naar de N*-afdelingen doorverwijzen wanneer hun eigen 
bezettingsgraad laag is.  
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Uit de focusgroepen blijkt dat het tekort aan financiële middelen van de N*-
afdelingen op zijn beurt een obstakel vormt voor het aanbieden van IFCDC 
opleidingen aan de personeelsleden. Zij hebben trouwens ook niet de tijd 
om die te volgen (zie vorige punt). Deze situatie wordt beschreven als een 
bron van frustratie voor het personeel, omdat het voor hen onmogelijk wordt 
om continu zorg te verstrekken conform de beginselen die hen zijn 
aangeleerd en die verwacht worden door de NIC-afdelingen die de kinderen 
naar hen doorverwijzen.  

Daarnaast zijn de geïnterviewde zorgverleners van mening dat de 
financiering van de N*-afdelingen hervormd dient te worden op basis van 
expliciete en transparante opnamecriteria in het kader van een nationale 
herprogrammering van de neonatale zorg. Als we bovendien willen dat 
zuigelingen aan de meest geschikte zorg worden toegewezen, dan mogen 
de transfers geen (nadelige) impact meer hebben op de 
ziekenhuisfinanciering of op de vergoeding van de artsen. 

Een arts van een NIC-afdeling: “Maar dat vraagt een volledige 
hervorming van het perinatale landschap, waarbij men ook de 
financiering van de zorg, of van de perinatale geneeskunde, moet gaan 
herbekijken, zodat de manier van overbrenging geen impact heeft op 
de inkomsten van de artsen of de ziekenhuizen, maar dat die 
daarentegen vergoed worden wanneer ze patiënten correct 
doorverwijzen naar de juiste diensten. Dus ik denk dat het vooral 
neerkomt op een herverdeling van de financiële en personele middelen 
en niet op een uitbreiding van de financiële en personele middelen.” 

4.5. Rol van de technologie 
Sommige neonatale afdelingen maken gebruik van multimediatools 
(webcams, applicaties zoals NeoParent) zodat het gezin contact kan blijven 
houden met de prematuur geboren baby. Uiteraard vervangen deze tools 
de fysieke aanwezigheid bij het kind niet. Ze kunnen nuttig zijn in bepaalde 
specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het kader van COVID-19 
beschermingsmaatregelen, of wanneer een ouder thuis moet blijven om 
voor de broertjes en zusjes te zorgen, of wanneer hij of zij moet gaan 
werken, of voor mama’s die niet naast hun kind kunnen afkolven enz. Het 
contact van op afstand kan ook nuttig zijn zodat broertjes en zusjes of 
andere leden van de familie de pasgeborene kunnen zien. 

Zorgverleners van hun kant hechten ook belang aan deze technologische 
tools, maar ze wensen toch te benadrukken dat dit een aanvulling moet 
blijven en de fysieke aanwezigheid niet mag vervangen. Ondanks een 
aantal positieve ervaringen werden de meeste tools na verloop van tijd 
stopgezet omwille van financiële redenen. 

4.6. Samen beslissingen nemen 
De betrokkenheid van de ouders bij de verzorging en het samen 
beslissingen nemen is een belangrijk aspect van IFCDC. Door aan ouders 
voortdurend te vragen om mee te helpen, hebben zij het gevoel dat er 
rekening wordt gehouden met hun mening, waardoor zij hun rol als ouder 
makkelijker kunnen opnemen.  

Communicatie en transparante informatie zijn belangrijke voorwaarden voor 
de betrokkenheid van ouders. Afhankelijk van de organisatie van de afdeling 
en van de wensen van de ouders kan deze informatie op verschillende 
manieren georganiseerd worden, bijvoorbeeld door de ouders uit te nodigen 
op het medische overleg. Maar niet alle diensten bieden dit systematisch 
aan.  

Een papa: “Het zijn de pediaters die ons hebben voorgesteld om aan 
de vergadering deel te nemen. Zo konden we het over [voornaam baby] 
hebben en met eigen ogen zien hoe alles in zijn werk gaat. We konden 
onze mening geven, want dat vinden de pediaters wel belangrijk. Het 
was ook heel erg leerzaam, want het is duidelijk dat de beslissingen in 
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onderling overleg worden genomen en dat er vraagtekens worden 
geplaatst bij de meningen. […] En we konden onze vragen stellen. ” 
(Zwangerschapsduur 32 tot 37 weken)  

De zorgverleners die we hebben bevraagd, willen deze betrokkenheid zelfs 
uitbreiden tot de familie in ruimere zin (bv. de grootouders), maar momenteel 
blijft dit nog bij intenties. 

Tenslotte proberen de neonatale afdelingen ook het standpunt van de 
ouders op te nemen in het zorgbeleid van de afdeling. Dat houdt in dat ze 
de ouders betrekken bij gesprekken en hen naar hun ervaringen vragen, 
bijvoorbeeld via enquêtes, focusgroepen, adviesraden van ouders of 
feedback tijdens opvolgingsconsultaties.  

Een neonatoloog van een NIC-afdeling: “We hebben daartoe een 
adviesraad van ouders opgericht, met ouders van prematuur geboren 
baby’s die op de afdeling neonatologie gelegen hebben. Zij delen hun 
ervaringen met ons zodat wij de ouders beter kunnen ondersteunen. 
We krijgen van hen heel wat feedback over de manier waarop het 
verblijf op onze afdeling aangenamer zou kunnen zijn voor de ouders.”  

4.7. Scharniermomenten in het zorgtraject 
IFCDC besteedt bijzondere aandacht aan de overgang tussen verschillende 
afdelingen of ziekenhuizen, en het ontslag naar huis om de voordelen die 
tijdens de zorg zijn opgebouwd niet verloren te laten gaan. 

Maar volgens de ouders die we bevraagd hebben, is dat niet overal in 
dezelfde mate het geval. Niet alle zorgverleners leggen dezelfde goodwill 
aan de dag. Sommige zorgverleners geven er tijdens scharniermomenten 
de voorkeur aan om zelf de zorgen toe te dienen zonder ouders te 
betrekken. Meestal komt dit door de tijdsdruk. Bovendien geven niet alle 
zorgverleners dezelfde instructies over hoe de zorg moet worden 
uitgevoerd.  

Een mama: “Persoon A legt je iets uit en persoon B doet dat daarna 
anders. Dat vond ik vrij moeilijk. En ja, ik wou alles goed doen, te goed. 
En plots dacht ik dat ik daarmee moest stoppen! Die persoon heeft dat 
zo gedaan en iemand anders op een andere manier. Ik wist het niet 
meer. Dat heeft soms voor gênante momenten gezorgd. Maar als je wat 
afstand neemt, dan merk je dat de globale benadering dezelfde is en 
dat het maar wat details betreft. Maar dat was toen niet duidelijk voor 
mij. En zo voelde ik me op bepaalde momenten wat onzeker.” 
(Tweelingen, zwangerschapsduur 28 tot 31 weken)  

Aangezien IFCDC niet in alle ziekenhuizen op dezelfde manier is uitgewerkt, 
moeten de ouders er soms aan wennen dat hun deelname aan de zorg 
anders opgevat wordt of terugvalt wanneer de baby getransfereerd wordt 
naar een ander ziekenhuis. 

Een mama: “Ze hadden me gezegd dat de dag erna een echo van het 
hoofdje genomen zou worden. En ik had gevraagd of ik erbij mocht zijn. 
Dat mocht. Het stond gepland om twee uur. Ik was er om twee uur. Ik 
heb [voornaam] gezien en ik zag ook dat er al wat gel op het hoofdje 
was aangebracht. Ik vroeg toen waarvoor die gel diende. De echografie 
was al achter de rug. En toen dacht ik: Goed dan. Maar waarom?” De 
papa: “Dat was niet leuk, want de avond ervoor had je dat met iemand 
afgesproken…” De mama: “Ja. Ik dacht dat we dat overeengekomen 
waren, maar dat was blijkbaar niet zo. ” (Zwangerschapsduur 32 tot 37 
weken) 

Zoals hierboven vermeld, bieden sommige ziekenhuizen aan de ouders de 
mogelijkheid om gedurende een of twee nachten bij hun prematuur geboren 
baby te blijven zodat ze zich kunnen voorbereiden om terug naar huis te 
keren en kunnen leren om zelfstandig voor de baby te zorgen. Een 
dergelijke rooming-in is echter niet overal mogelijk.  

Een mama: “Ze zijn er voor als er iets zou gebeuren. En de eerste nacht 
voordat je naar huis gaat, is het echt kennismaken [met de baby]. En 
dat geeft je een gevoel van zekerheid. Ik denk dat we veel minder zeker 
van onszelf geweest zouden zijn als we dat niet hadden gehad. ” 
(Tweelingen, zwangerschapsduur 32 tot 37 weken) 
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Tot slot hebben de bevraagde ouders ook vermeld dat initiatieven zoals de 
opvolging thuis, het gebruik van materiaal dat nodig is voor de controle thuis 
of reanimatiecursussen echt wel een groot verschil voor hen maken. Ze 
voelen zich meer op hun gemak om naar huis terug te keren en zelf voor 
hun kind te zorgen. Ze stellen het enorm op prijs dat het zorgteam op elk 
moment telefonisch bereikbaar is, zelfs als ze het ziekenhuis al verlaten 
hebben. 

5. STUDIE VAN VIER INTERNATIONALE 
VOORBEELDEN VAN GOEDE 
PRAKTIJKVOERING 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op semi-gestructureerde interviews die we 
hebben georganiseerd met vier gerenommeerde Europese centra voor 
neonatologie. We hebben ze geselecteerd nadat we aan verschillende 
beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen in België gevraagd hadden 
om aan te geven welke diensten zij als “voorbeelden van goede 
praktijkvoering” op het vlak van IFCDC beschouwden. We hebben ook de 
ervaring van de voorgestelde teams op het vlak van IFCDC in aanmerking 
genomen, net als hun betrokkenheid bij nationaal en internationaal 
onderzoek, en hun invloed op de evolutie van de zorg in hun regio en 
daarbuiten. Uiteindelijk hebben we vier centra geselecteerd: het Universitair 
Ziekenhuis Karolinska in Stockholm (Zweden), het Centre Hospitalier de 
Valenciennes (Frankrijk), het Sophia’s Kinderziekenhuis in Rotterdam 
(Nederland) en het ziekenhuis 12 de Octubre in Madrid (Spanje).  

We hebben de zorgverleners van deze teams gevraagd naar de algemene 
kenmerken van de neonatale zorg in hun land, architecturale kenmerken, 
toegang en de rol van de ouders in hun afdeling, het personeel waarover ze 
beschikken en hun opleiding in IFCDC en de organisatie van de transfers. 
Vervolgens hebben we ze opgesplitst in barrières en bevorderende factoren.  

5.1. Geïdentificeerde bevorderende factoren voor IFCDC 

Verschillende niveaus van neonatale zorg 
In de landen waar de vier geselecteerde neonatale centra gevestigd zijn, is 
de neonatale zorg georganiseerd in drie (of vier) verschillende zorgniveaus: 
basiszorg (niveau I), gespecialiseerde zorg (niveau II) en intensieve zorg 
(niveau III en/of IV).  
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IFCDC wordt doorgaans door het personeel en de directie ondersteund 
Hoewel IFCDC in de vier bestudeerde landen niet formeel gereglementeerd 
is, wordt de filosofie van deze zorg doorgaans gedeeld en ondersteund door 
de meeste personeelsleden en door de directie. De vier gecontacteerde 
centra beschikken doorgaans over het een handvest dat op het niveau van 
het ziekenhuis is opgesteld en waarin de beginselen van de zorg voor 
gehospitaliseerde kinderen en hun gezin gedefinieerd worden (bv. 
“Zorgvisie – Handvest van de dienst over de steun die aan gezinnen 
verleend wordt” van het Centre Hospitalier de Valenciennes). 

Toegankelijkheid 24 uur per dag en 7 dagen per week 
Nog een punt dat deze vier centra gemeenschappelijk hebben, is dat ze 
24/7 toegankelijk zijn voor de ouders. Ze krijgen toegangscodes of badges 
zodat ze naar hun kind kunnen gaan wanneer ze dat willen. Deze 
onbeperkte toegang is ook uitgebreid tot de broertjes en zusjes van de 
pasgeborene. Bovendien voorzien sommigen financiële tegemoetkomingen 
in de parkeerkosten van de ouders.  

Architectuur  
De neonatale afdelingen van de vier centra zijn onlangs gerenoveerd om 
hun architectuur beter af te stemmen op de aanwezigheid van de ouders. 
Ze beschikken allen over ruimtes waar de ouders binnen de dienst zelf of in 
de onmiddellijke omgeving ervan, kunnen verblijven (gedeelde 
familiekamers, Ronald McDonald-huizenf, zithoeken die voor de ouders 
voorbehouden zijn). In de kamers is er voldoende plaats naast het bed van 
het kind voor minstens één comfortabele zetel waar de ouders 
kangoeroezorg kunnen verstrekken en indien nodig de nacht kunnen 
doorbrengen.  

Couplet care lijkt één van de moeilijkst te implementeren interventies te zijn, 
omdat hiervoor de afdeling neonatologie en verloskunde nauw moeten 
samenwerken. De implementatie ervan is bijzonder complex wanneer de 
kraam- en neonatologie afdeling niet naast elkaar gelegen zijn, bijvoorbeeld 

 
f  https://www.kinderfonds.be/nl  

wanneer ze op verschillende verdiepingen gevestigd zijn. Dit werd ook 
opgemerkt tijdens de interviews met Belgische ouders (zie 4.2.2). 

Ondersteuning van ouders en broertjes/zusjes 
In de vier centra worden de ouders tijdens het volledige verblijf van hun 
pasgeborene in het ziekenhuis begeleid door referentieverpleegkundigen in 
IFCDC. De ouders worden aangemoedigd om mee te helpen bij de zorg, om 
aanwezig te zijn tijdens de medische procedures en om met de artsen mee 
op ronde te gaan. Er worden ook verschillende strategieën aangeboden om 
de ouders te ondersteunen. Zo kunnen ze de hulp inroepen van 
psychologen of maatschappelijk werkers, of deelnemen aan praatgroepen. 

Bovendien wordt bijzondere aandacht besteed aan het welzijn van de 
broertjes en zusjes (mogelijkheid tot psychologische ondersteuning, 
kinderopvang tijdens hun bezoeken, ondersteuning van de ouder die voor 
de andere kinderen zorgt enz.). Zo worden in Valenciennes en Rotterdam 
bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd voor de broertjes en zusjes van 
gehospitaliseerde kinderen. 

Begeleiding van de transfers 
In de vier centra hebben vrouwen met een hoogrisicozwangerschap de 
mogelijkheid om vóór de bevalling kennis te maken met het neonatale team 
en, indien mogelijk, een bezoek aan de neonatale afdeling te brengen. De 
informatie die ze nodig hebben om naar huis terug te keren, is opgenomen 
in de routinezorg. Sommige centra beschikken over kamers waar de 
gezinnen zich kunnen voorbereiden op de terugkeer en waar ze kunnen 
testen hoe goed ze al zelfstandig de zorgen kunnen toedienen. In het 
Universitair Ziekenhuis Karolinksa is een deel van de neonatale bedden 
thuiszorgbedden waarin de pasgeborenen verzorgd worden binnen hun 
thuisomgeving, op voorwaarde dat het hart- en ademhalingsritme en de 
lichaamstemperatuur stabiel zijn en ze dus niet continu geobserveerd 
dienen te worden (deze criteria zijn echter niet formeel). De thuiszorg wordt 
verleend door ervaren neonatale verpleegkundigen, met 2 tot 3 bezoeken 
per week. verstrekt door verplegend personeel met ervaring in neonatologie. 

https://www.kinderfonds.be/nl


 

25 Ontwikkelingsgerichte zorg voor prematuur geboren baby’s en hun familie in neonatologie KCE Report 350As 

 

 

Baby’s die intensievere zorg nodig hebben (bv. nood aan zuurstof), kunnen 
worden opgevolgd via “geavanceerde thuiszorg”, met frequentere controles 
en 24/7 beschikbaarheid van verplegend en medisch personeel. In 
Rotterdam (en bij uitbreiding in heel Nederland) bestaat er een programma 
voor de ontwikkelingsgerichte zorg van zeer prematuur geboren baby’s. Dat 
programma heet Transmural developmental support for very preterm infants 
and their parents of TOP-programma (informeel ook wel “NIDCAP at home” 
genoemd). In dit programma ondersteunen en begeleiden kinder-
kinesitherapeuten de ouders thuis bij hun interactie met hun kind tot de 
leeftijd van één jaar. Ze doen dit systematisch voor alle zeer prematuur 
geboren baby’s.  

Voldoende zwangerschaps- en vaderschaps-/geboorteverlof  
De bevraagde deskundigen in de centra die we bestudeerd hebben, zijn van 
mening dat het ouderschapsverlof een belangrijke factor is die de ouders 
toelaat makkelijker bij hun pasgeborene te zijn tijdens zijn of haar 
ziekenhuisopname. Het zwangerschapsverlof verschilt aanzienlijk tussen de 
landen (van 16 weken in Frankrijk en Spanje tot ongeveer 69 weken in 
Zweden). Het is doorgaans veel langer dan het co-ouderschapsverlof 
(gaande van 5 dagen in Nederland tot 5 weken in Spanje). De enige 
uitzondering is Zweden, waar het ouderschapsverlof (m.a.w. het verlof voor 
de moeder en de co-ouder) 480 dagen bedraagt. Dit verlof kan door een van 
beide ouders opgenomen worden, maar minstens 90 dagen kunnen 
opgenomen worden door elke ouder. Deze regeling is bijzonder gunstig voor 
de aanwezigheid van de ouders bij hun gehospitaliseerde pasgeborene. 
Frankrijk, Spanje en Nederland breiden het vaderschaps- of co-
ouderschapsverlof momenteel uit of hebben dat onlangs gedaan. 
Doorgaans is het ook mogelijk om gedurende een bepaald aantal jaren 
onbetaald ouderschapsverlof op te nemen.  

Wanneer de pasgeborene in het ziekenhuis opgenomen wordt, bieden deze 
landen ook verschillende regelingen aan om het (co-)ouderschapsverlof te 
verlengen. In Frankrijk kan de (co-)ouder de duur van de ziekenhuisopname 
toevoegen aan het normale verlof van 28 dagen. Dit is wel beperkt tot 
maximaal 30 dagen ziekenhuisopname. In Zweden mogen beide ouders 
voor onbeperkte tijd afwezig zijn van het werk als het kind geboren wordt 
vóór 32 weken zwangerschap en/of als het aan een levensbedreigende 

ernstige ziekte lijdt. Hiervoor is een certificaat van een arts nodig en ze 
krijgen per dag een vergoeding van 250 tot 1012 SEK afhankelijk van het 
inkomen. 

5.2. Geïdentificeerde barrières 

Beperkingen op het vlak van de architectuur  
De vier centra die we bestudeerd hebben, bieden niet allemaal gekoppelde 
zorg (couplet care) aan. Voor deze zorgen moeten de afdeling neonatologie 
en de kraamafdeling namelijk nauw samenwerken, en dat is niet altijd 
mogelijk. De voornaamste reden ligt doorgaans bij de architectuur, ofwel 
door een gebrek aan ruimte in de kamers om beide ouders op te vangen, 
ofwel omdat de afdeling neonatologie en de kraamafdeling niet aan elkaar 
grenzen. Toch proberen de verschillende ziekenhuizen deze beperkingen 
op te vangen, en dat doen ze soms op een vrij creatieve manier. Zo verlengt 
men in het Centre Hospitalier de Valenciennes bijvoorbeeld de 
ziekenhuisopname van de moeder zo lang mogelijk (binnen de wettelijke 
grenzen), zelfs als dit verlengde verblijf niet kosteneffectief is voor de 
kraamafdeling. 

NIDCAP beperkt door de beschikbare middelen 
De vier centra implementeren het NIDCAP-programma, maar niet 
systematisch. De NIDCAP-opleiding van het personeel vergt namelijk een 
grote investering qua kosten en tijd. Bijgevolg worden aan het personeel 
doorgaans andere, minder intensieve opleidingsprogramma’s aangeboden, 
namelijk het FINE-programma, voor de ontwikkelingsneurologische 
opleiding van het gezin en de zuigeling (niveau 1 en 2). Sommige centra 
bieden deze FINE-programma’s zelfs aan personeel aan dat niet 
rechtstreeks deel uitmaakt van het team van de neonatale zorg (zoals 
radiologen of verloskundigen). 
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6. PISTES VOOR EEN ADEQUATE 
IMPLEMENTATIE VAN IFCDC IN BELGIË  

Deze studie heeft zich voornamelijk gefocust op de implementatie van 
IFCDC voor prematuur geboren pasgeborenen. Het is belangrijk om op te 
merken dat IFCDC implementatie op neonatologie zich niet louter dient te 
beperken tot deze specifieke doelgroep, maar kan uitgebreid worden naar 
alle pasgeborenen die gehospitaliseerd worden op neonatale afdelingen. 
Op basis van de resultaten van ons onderzoek kunnen we zes 
aandachtspunten identificeren voor de implementatie van IFCDC in België.  

6.1. De scheiding tussen de prematuur geboren baby en zijn 
of haar ouders kan gevolgen op lange termijn hebben en 
moet zoveel mogelijk vermeden worden 

Een scheiding tussen een pasgeborene en zijn of haar ouders kan 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de latere ontwikkeling van het kind, 
omdat het essentiële hechtingsproces hierdoor verstoord wordt. Het is dan 
ook van het grootste belang dat alles in het werk gesteld wordt om scheiding 
tussen ouders en pasgeborene te vermijden zodat de pasgeborene de 
nodige prikkels krijgt om hechting te faciliteren. Deze hechting dient 
voornamelijk om een veilige basis te bieden voor zijn of haar ontwikkeling. 
Dat houdt in dat zijn of haar ouders bij hem of haar kunnen zijn en tederheid 
en comfort kunnen bieden. Dit is van cruciaal belang voor prematuur 
geboren baby’s die meestal nog in het ziekenhuis moeten blijven, soms 
maandenlang, terwijl de moeder reeds vroeger naar huis mag. 

De pasgeborene bij de geboorte niet scheiden van zijn of haar ouders en de 
kwaliteit van de reactie van de ouders stimuleren is één van de belangrijkste 
pijlers binnen IFCDC. Ze zijn ook opgenomen in verschillende internationale 
handvesten en standaarden. Tal van ziekenhuizen in België hebben IFCDC 
al geïmplementeerd, maar dit wordt nog niet systematisch aangeboden. 
Technologische tools (zoals webcams) en multimedia-applicaties kunnen 
zeker nuttig zijn in specifieke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het geval 
is geweest tijdens de beperkingen tijdens de COVID-19 pandemie). Deze 

tools en applicaties zijn slechts intermediaire oplossingen die het fysieke 
contact nooit kunnen of mogen vervangen. 

De duurtijd van het vaderschaps-/geboorteverlof kan ook een barrière zijn 
voor de beschikbaarheid van de ouders en kan dus de scheiding in de hand 
werken. In België hebben moeders recht op minstens negen weken verplicht 
postnataal verlof. Als de pasgeborene langer dan zeven dagen in het 
ziekenhuis wordt opgenomen, wordt dit verlof verlengd met de duur van de 
ziekenhuisopname (met een maximum van 24 weken). Voor de 
vaders/meeouders is dit verlof beperkt tot 15 dagen (vanaf 1 januari 2023 
wordt dit 20 dagen) en er is geen verlenging voorzien wanneer de 
pasgeborene in het ziekenhuis wordt opgenomen.  

De laatste twee jaar kwam er naast de reeds bestaande barrières ook nog 
eens de COVID-19 pandemie bij, met gezondheidsmaatregelen die de 
toegang tot de neonatale afdelingen beperken, waardoor ouders dus ook 
minder tijd met hun pasgeboren kind kunnen doorbrengen. Dat is dan ook 
de reden waarom de Global Alliance for Newborn Care (GLANCE) een 
langlopende campagne heeft gelanceerd met de naam “Geen scheiding. 
Samen voor de beste zorgen! Laat de ouders van prematuur geboren en 
zieke baby’s steeds in de buurt van hun kind blijven”.  

6.2. IFCDC implementatie kan niet bestaan uit geïsoleerde 
interventies, maar heeft een geïntegreerd actieplan 
nodig  

Het gros van de Belgische zorgverleners op de afdelingen neonatologie kent 
IFCDC en is overtuigd van het belang ervan. Ze stellen alles in het werk, 
binnen de huidige beschikbare middelen, om aan alle prematuur geboren 
baby’s, hun ouders en hun familie de beste zorgen aan te bieden. Ze 
bestempelen hun huidige situatie echter als “schizofreen”. Enerzijds wordt 
de aandacht gevestigd op IFCDC en wordt aan hen gevraagd om 
opleidingen te volgen (en zelfs officieel, aangezien de FOD 
Volksgezondheid bepaalde opleidingen financiert), en anderzijds zorgt het 
gebrek aan tijd en middelen ervoor dat het moeilijk is om deze IFCDC 
beginselen in de dagelijkse praktijk systematisch toe te passen. 
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De huidige financiering van de neonatale zorg belemmert de implementatie 
van IFCDC. Een paar voorbeelden: de financiering van de N*-afdelingen is 
gebaseerd op het aantal bevallingen op de kraamafdeling; de transfers in 
utero (hoewel dit goede praktijkvoering is) zijn nadelig voor de financiering 
van de N*-afdelingen, minder technische handelingen; minder 
doorverwijzingen naar de N*-afdelingen wanneer de bezettingsgraad op de 
NIC-afdeling laag is enz. Een van de gevolgen van de financiering is dat de 
personeelsbezetting op de neonatale afdelingen duidelijk ontoereikend is 
om IFCDC te kunnen verstrekken (zie 6.3). Dat is dan ook de reden waarom 
er tijdens de focusgroepen is verwezen naar de noodzaak om het Belgische 
neonatale landschap grondig te herzien, met inbegrip van een 
langetermijnplanning. Idealiter dient deze herziening van de neonatale zorg 
te kaderen in een integrale visie van de organisatie van de perinatale zorg, 
waarbij rekening wordt gehouden met de eerdere aanbevelingen uit andere 
rapporten van het KCE (bijvoorbeeld rapport 323 van het KCE over de 
organisatie van materniteiten in België). 

6.3. Er is voldoende personeel nodig voor de implementatie 
van IFCDC  

Ook al is de werklast die specifiek gepaard gaat met de implementatie van 
IFCDC momenteel nog niet geobjectiveerd, is het toch duidelijk dat de 
implementatie ervan in de dagelijkse praktijk meer tijd vergt dan de 
standaardzorg. Ons kwalitatief onderzoek bij zorgverleners wijst erop dat dit 
een duidelijk knelpunt is in de huidige organisatie van de neonatale zorg. 
Het wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de negatieve effecten van de 
huidige financiering (cfr. 6.2). Hoe enthousiast de zorgverleners ook mogen 
zijn over IFCDC, de implementatie ervan hangt duidelijk samen met de 
algemene werklast van zorgverleners. Als de werklast te hoog is voor het 
beschikbare personeel, verdwijnt IFCDC naar de achtergrond. Deze situatie 
leidt bij de zorgverleners tot frustratie , want zij hebben het gevoel dat ze 
hun werk niet naar behoren uitvoeren en dat de kwaliteit van zorg nadelig 
beïnvloed wordt. Bovendien kunnen ze zich ook niet vrijmaken om IFCDC 
opleidingen te (blijven) volgen. Het is duidelijk dat de steun van de 
ziekenhuisdirecties nodig is om IFCDC terdege te kunnen realiseren.  

6.4. Een verouderde infrastructuur en architectuur 
belemmeren IFCDC implementatie 

Het design van een afdeling neonatologie moet afgestemd zijn op de 
centrale rol van de gezinnen in het zorgproces. Bovendien moet het een 
aangepaste omgeving op maat van elke pasgeborene faciliteren. 
Verschillende normen adviseren om individuele kamers of gekoppelde 
kamers voor moeders en kinderen (couplet care), ruimtes voor gezinnen 
(zoals een zithoek, een eetkamer) en kamers die een tussenstap zijn tussen 
de zeer medische omgeving van de neonatale intensieve zorg en thuis, waar 
ouders zich kunnen voorbereiden op het vertrek uit het ziekenhuis, ter 
beschikking te stellen. Bovendien moet de infrastructuur ook voor 
aangepaste zintuiglijke prikkels zorgen voor de pasgeborenen (bv. 
verlichting en geluid regelen), de gezinnen en het personeel. Ze moet ook 
beantwoorden aan de persoonlijke, professionele en administratieve 
behoeften van het personeel door voor hen bestemde ruimtes te voorzien.  

De huidige infrastructuur en architectuur van de neonatale afdelingen zijn 
vaak niet aangepast aan de implementatie van IFCDC, hoofdzakelijk door 
een gebrek aan ruimte. De mogelijkheden voor rooming-in zijn zeer beperkt 
voor de ouders en daarom moeten de zorgverleners soms beslissen welk 
gezin het meeste baat heeft bij een individuele kamer. Meestal zijn dit 
momenteel ouders met pasgeborenen die “stabieler” zijn, reeds uit het 
ziekenhuis ontslagen werden, een borstvoedingsinitiatie krijgen of in een 
context van psychosociale problemen. Ook het gebrek aan comfort werd in 
de loop van dit onderzoek benadrukt, en dan met name het gebrek aan 
privacy, aan sanitaire voorzieningen, aan familiekamers om zich even af te 
zonderen of om de broertjes en zusjes te ontvangen enz. Dit gebrek aan 
comfort zorgt er ook soms voor dat ouders minder bij hun kind kunnen zijn. 
Tot slot kan de infrastructuur het ritme van de vrij snelle evolutie in de 
neonatale zorg maar moeilijk volgen.  

Ouders kunnen in theorie vrij en onbeperkt bij hun prematuur geboren baby 
zijn, maar in de praktijk zijn er soms obstakels in de organisatie en de 
architectuur: gesloten deuren, liften, afhankelijkheid van anderen om 
toegang te vragen of te verkrijgen, afstand tussen de kraamafdeling en de 
dienst neonatologie enz.  
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Ook hier is het belangrijk om te benadrukken dat de ziekenhuizen en de 
zorgverleners er alles aan doen om creatieve oplossingen voor deze 
verschillende soorten obstakels te bedenken (door bv. een hotelfunctie aan 
te bieden) en dat de ouders die daarvan gebruik hebben kunnen maken dat 
echt wel op prijs stellen. Maar doorgaans gaat het hier om op zichzelf 
staande lokale initiatieven. Dit is geen systematische universele aanpak, 
want meestal vormen de huidige organisatie en financiering van het 
ziekenhuis een belemmering. 

6.5. De ouders van prematuur geboren baby’s moeten op 
voldoende steun kunnen rekenen tijdens en na de 
ziekenhuisopname van hun kind 

De ziekenhuisopname van een prematuur geboren baby zorgt voor 
onzekerheid en stress binnen het gezin. Er is dan ook meer nood aan zowel 
psychosociale als praktische ondersteuning. In het algemeen zijn de 
zorgverleners in hoge mate beschikbaar en zijn ze bereid om dag en nacht 
de vragen van de ouders te beantwoorden, zelfs nadat het kind het 
ziekenhuis heeft verlaten, of om de informatie te herhalen of om te zetten in 
een voor leken begrijpbare taal. Deze opmerkelijke beschikbaarheid is 
echter niet altijd voldoende om aan alle behoeften van de ouders te voldoen. 
Zo bieden meerdere afdelingen psychologische ondersteuning aan de 
ouders aan, maar deze psychologen werken doorgaans niet voltijds op de 
dienst en zijn meestal ook enkel beschikbaar tijdens de kantooruren.  

Wat de ouders ook erg belangrijk vinden, is de steun van andere ouders die 
hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Ze hebben namelijk de indruk 
dat vrienden en familie niet altijd begrijpen wat ze doormaken. Tijdens de 
COVID-19 pandemie waren lotgenotencontacten echter vaak opgeschort, 
hetgeen heel wat ouders jammer vonden. 

Daarnaast zijn familie en vrienden ook een erg belangrijke bron van 
praktische en logistieke ondersteuning (bv. eten klaarmaken, broertjes en 
zusjes aan school afhalen). Maar deze ondersteuning is niet altijd 
toereikend, vooral bij een langdurige ziekenhuisopname. Daarnaast is dit 
ook niet altijd mogelijk voor ouders die niet over een uitgebreid netwerk 

beschikken. Broertjes en zusjes bemoeilijken de aanwezigheid van ouders 
in het ziekenhuis, zodat ze niet zo vaak bij hun prematuur geboren baby 
kunnen blijven als ze zouden willen. De bevraagde ouders hebben 
voorgesteld om oplossingen te voorzien om de broertjes en zusjes op te 
vangen (thuis, in kinderdagverblijven of in het ziekenhuis). Vlaamse ouders 
hebben ook gemeld dat kraamhulp nuttig kan zijn, maar die dienst is 
doorgaans beperkt in de tijd en volstaat dus niet altijd. Deze vorm van 
kraamhulp is momenteel nog niet beschikbaar in het Franstalig deel van het 
land. 

6.6. Er dient extra aandacht aan IFCDC besteed worden 
tijdens transfers of scharniermomenten 

Bij transfers van de ene dienst naar een andere (wanneer een pasgeborene 
bijvoorbeeld de afdeling intensieve zorg inruilt voor een N*-dienst in een 
ander ziekenhuis), worden de ouders soms geconfronteerd met verschillen 
in de manier waarop de zorg wordt verstrekt of met een andere mentaliteit 
van de zorgverleners. IFCDC wordt niet overal op dezelfde manier 
toegepast, met name door een gebrek aan personeel of door de 
beperkingen op het vlak van de organisatie van de afdelingen neonatologie 
of de ziekenhuizen. Het is soms moeilijk voor de ouders om te weten wat ze 
wel of niet mogen doen, en wat er van hen verwacht wordt. De meeste 
ouders die deze verwarring hebben gemeld, hadden het gevoel dat ze het 
best begeleid werden op de NIC-afdelingen. Er is daar doorgaans meer 
personeel aanwezig, dus kan het personeel tijd vrijmaken om te helpen bij 
de borstvoeding, het huid-op-huidcontact enz. Het is dus belangrijk dat de 
beginselen van IFCDC deel uitmaken van de werking van alle neonatale 
afdelingen, in alle ziekenhuizen, met een bijzondere aandacht tijdens 
transfers.  

Ook de terugkeer naar huis wordt als een sleutelmoment bestempeld. 
IFCDC stopt niet aan de uitgang van het ziekenhuis en het gezin moet goed 
voorbereid zijn op deze verandering. In die context is rooming-in een 
waardevolle optie om het vertrek van de baby uit het ziekenhuis voor te 
bereiden. Maar zoals hierboven vermeld, zijn de mogelijkheden hieromtrent 
vrij beperkt (zie 6.4). 
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 AANBEVELINGENg 
 

Deze aanbevelingen starten met een aantal duurzame en langetermijnaanbevelingen die 
fundamenteel zijn voor een adequate implementatie van “infant- and family-centred developmental 
care” (IFCDC) in neonatale afdelingen. Gegeven de omvang van dergelijke aanbevelingen, worden 
ook (relatief) kortetermijnaanbevelingen geformuleerd.  

LANGETERMIJNAANBEVELINGEN 

Aan de federale en gefedereerde ministers van (Volks)gezondheid 
1. Veranker de principes van IFCDC in een langetermijnvisie op de organisatie en financiering van 

het neonatale zorgaanbod, met inbegrip van een duidelijke aflijning tussen verschillende 
zorgniveau’s en bijhorende transparante opnamecriteria en transferbeleid, afgestemd op de 
zorgnoden van baby’s, hun moeders en het welzijn van de familie.  

2. Objectiveer de werkbelasting op neonatale diensten waaronder de activiteiten die verband 
houden met IFCDC om deze verankering in een langetermijnvisie voor te bereiden. Het 
personeelskader (aantal en kwalificatie met het oog op IFCDC) moet verder worden uitgewerkt 
op basis van deze werklastmeting.  

3. Voorzie een geleidelijke introductie van deze langetermijnvisie, met aandacht voor het meten van 
kwaliteit van zorg op basis van nog nader te bepalen indicatoren.  

Aan de gefedereerde entiteiten, ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken 
4. Pas de architectuur en infrastructuur van neonatale diensten aan om families in staat te stellen 

op te treden als primaire verzorgers tijdens de volledige hospitalisatie van de pasgeborene. 
Hiermee moet rekening worden gehouden tijdens de planningsfase van renovaties of herontwerp 
van neonatale diensten. 

Aan de ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken 
5. Implementeer de principes van IFCDC voor ieder kind en zijn of haar gezin in elk ziekenhuis en 

voorzie hierbij de nodige randvoorwaarden (bv. personeel, infrastructuur, steun van het 
ziekenhuismanagement). 

 
g  Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de aanbevelingen. 
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 6. Betrek ouders en meet patientenervaringen (bv. PREM) als onderdeel van de reflectie over 
IFCDC implementatie.  

KORTETERMIJNAANBEVELINGEN 
Aan de ziekenhuizen, ziekenhuisnetwerken en zorgverleners werkzaam op neonatale diensten 
7. Beperk de scheiding tussen ouders en hun baby tijdens de gehele opnameduur (van de bevalling 

tot het ontslag van de baby uit het ziekenhuis) tot het absolute minimum rekening houdend met 
de huidige beschikbare middelen en omkadering.  

8. Geef ouders 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de baby door de barrières voor 
continue toegang tot het minimum te beperken en accommodatie voor de ouders te voorzien. 

Aan de federale en gefedereerde ministers van (Volks)gezondheid 
9. Test en evalueer het aanbod van communicatietechnologie om om in te zetten bij afwezigheid 

van de ouders of het gezin in specifieke omstandigheden (bv. COVID-19 infectie, groot gezin, 
terugkeer naar het werk).    

Aan de federale minister van Volksgezondheid in samenwerking met FOD Volksgezondheid, 
ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken 
10. Verhoog de kennis van de principes van IFCDC bij zorgverleners en het ziekenhuismanagement. 

Zet verder in op het aanbieden van formele en periodieke IFCDC opleiding (bv. NIDCAP, FINE 1 
en 2, CLE) aan alle zorgverleners die in contact komen met pasgeborenen en hun ouders (bv. 
zorgverleners werkzaam op materniteit, medische beeldvorming of in de ambulante sector).  

Aan de ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken 
11. Ontwerp de fysieke omgeving zodanig dat de onbeperkte aanwezigheid en nabijheid van het 

gezin, huid-op-huid momenten, borstvoeding en nauwe samenwerking tussen gezinnen en 
neonatale zorgverleners gefaciliteerd worden.  
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 Aan de federale minister van Volksgezondheid, ziekenhuizen, ziekenhuisnetwerken en 
zorgverleners werkzaam op neonatale diensten 
12. Versterk de psychosociale ondersteuning voor het gezin. Psychosociale zorgverleners moeten 

specifiek worden toegewezen aan neonatale diensten en zijn idealiter 24 uur per dag en 7 dagen 
per week beschikbaar (via wachtdienst of telefonische permanentie). Daartoe dient (aan)gepaste 
wetgeving uitgevaardigd te worden, gecombineerd met meer ondersteunende (financiële) 
maatregelen. 

Aan de federale ministers van Werk en van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
13. Verleng het geboorteverlof voor vaders/meeouders van wie het pasgeboren kind bij de geboorte 

in een ziekenhuis wordt opgenomen, analoog aan de verlenging van het postnataal verlof voor 
moeders in geval van langdurige opname van de pasgeborene.  

Aan de ziekenhuizen, ziekenhuisnetwerken en ziekenfondsen 
14. Maak rooming-in kosten transparant. Er dient nagedacht te worden over een systeem om deze 

kosten ook uniform terug te betalen aan ouders van langdurig gehospitaliseerde baby’s. 

Aan de gefedereerde entiteiten 
15. Ondersteun ouders van langdurig gehospitaliseerde baby’s tijdens en na de hospitalisatie door 

verdere ontwikkeling en eventuele uitbreiding van gezinsondersteunende diensten en de diensten 
van Opgroeien (Kind & Gezin) en “Office de la Naissance et de l’Enfance” (ONE). Dit is in lijn met 
de aanbeveling hieromtrent in KCE rapport 232.  

Aan de ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken en zorgverleners werkzaam op neonatologische 
afdelingen 
16. Verschaf gezinnen een adequate voorbereiding om de overgang naar thuis te vergemakkelijken. 

Dit kan door verder te blijven inzetten op o.m. ontwikkelingsgerichte opleiding van ouders en 
participatie in de zorg tijdens de volledige hospitalisatieduur. 

 

  





 
 

COLOFON 
Titel:  Ontwikkelingsgerichte zorg voor prematuur geboren baby’s en hun familie in neonatologie – Synthese 

Auteurs:  Jens Detollenaere (KCE), Nadia Benahmed (KCE), Elena Costa (KCE), Wendy Christiaens (KCE), Carl Devos 
(KCE), Koen Van den Heede (KCE) 

Informatiespecialist:  Nicolas Fairon (KCE) 

Project facilitator:   Els Van Bruystegem (KCE) 

Senior supervisor:  Koen Van den Heede (KCE) 

Redactie synthese:  Karin Rondia (KCE) 

Reviewers:  Irina Cleemput (KCE), Marijke Eyssen (KCE), Laurence Kohn (KCE), Isabelle Savoye (KCE) 

Externe experten en stakeholders:  Hervé Avalosse (ANMC – Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes), Nele Baeck (VBS – Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten, pediatrie), Joelle Belpaire (AVIQ – Agence pour une Vie 
de Qualité), Mieke Caelen (NVKVV – Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en 
Vroedvrouwen – Werkgroep kinderverpleegkundigen), Benoît Colin (INAMI – RIZIV – Institut national d’assurance 
maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering), Murielle Conradt (UPsfB – Union 
Professionnelle des Sages-femmes Belges), Chantal de Boevere (RUZB – Raad van de Universitaire 
Ziekenhuizen van België), Kris De Coen (UZ Gent – Universitair Ziekenhuis Gent), Hilde De Nutte (Zorgnet-Icuro), 
Katrin De Winter (NVKVV – Werkgroep kinderverpleegkundigen), Frederic Debiève (Cliniques Universitaires Saint-
Luc, UCLouvain – Université Catholique Louvain), Paul D'Otreppe (ABDH - Association Belge des Directeurs 
d'Hôpitaux), Delphine Druart (CHU St Pierre, Bruxelles), Laurence Grevesse (SPF Santé Publique – FOD 
Volksgezondheid), Yves Hennequin (Centre Hospitalier Régional Haute Senne Soignies, Erasme), Aline 
Hotterbeex (UNESSA – UNion En Soins de SAnté), Jean-Charles Houzeau (COCOF – Commission 
communautaire française), Emilie Huet (HUB – Hôpital Universitaire de Bruxelles, Erasme), Els Janssens 
(Landsbond der Christelijke Mutualiteiten), Kelly Janssens (FOD Gezondheid – SPF Santé Publique, UZ Leuven 
– Universitair Ziekenhuis), Abdel Kanfaoui (ABSYM – Association Belge des Syndicats Médicaux), Philippe 
Lejeune (Santhea), Pierre Maton (Groupe santé CHC), Samuel Meert (AISPN – Association des Infirmiers 
Spécialisés en Pédiatrie et Néonatologie), Murielle Mendez (Kaleido Ostbelgien), Julien Mergen (GBPF – 
Groupement Belge des Pédiatres de langue Française), Kristina Mreyen (Patienten Rat und Treff), Gunnar 
Naulaers (VVK – Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde, UZ Leuven), Anne Niset (AFSFC – Association 
Francophone des Sages-Femmes Catholiques), Sarah Paquet (Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft), 
Geert Peuskens (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid), Fiammetta Piersigilli (Cliniques Universitaires Saint-
Luc), Marie-Jeanne Schoofs (Kind & Gezin – Opgroeien), Bojoura Schouten (VVOC – Vlaamse Vereniging voor 
Couveusekinderen), Inge Tency (Odisee Hogeschool), Marie-Rose Van Hoestenberghe (ZOL – Ziekenhuis Oost-
Limburg), Gauthier Vandeleene (ANMC – Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes), Inge Vanherreweghe 



 
 

 

(CHU St. Pieter, Brussel), Virginie Verdin (SPF SPSCAE – FOD VVVL – SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire et Environnement – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu), 
Bénédicte Vos (Solidaris) 

Externe validatoren:  Anne Debeer (UZ Leuven), Janet Mattsson (RKH – Röda Korsets Högskola, Zweden), Sophie Thunus 
(UCLouvain) 

Acknowledgements:  We willen graag Stina Klemming en Siri Lilliesköld (Karolinska University Hospital, Stockholm, Zweden), Sabine 
Réthoré (Centre Hospitalier de Valenciennes, Frankrijk), Maria Lopez Maestro (12 de Octubre Hospital, Madrid, 
Spanje), Monique Oude Reimer-van Kilsdonk (Sophia's Kinderziekenhuis, Rotterdam, Nederland) en Natascia 
Bertoncelli (Azienda Ospedaliera – Universitaria di Modena, Italië) bedanken voor hun ondersteuning bij de 
beschrijving van de organisatie van de best practices. 
Daarnaast willen we alle ouders van vroeggeborenen, verloskundigen, verpleegkundigen, neonatologen en 
kinderartsen bedanken die hebben deelgenomen aan de interviews of focusgroepen. We hebben de tijd en moeite 
die ze hebben geïnvesteerd in het delen van hun verhalen zeer op prijs gesteld. 

Gemelde belangen:  Alle experten en stakeholders die geraadpleegd werden voor dit rapport, werden geselecteerd omwille van hun 
betrokkenheid bij het onderwerp van deze studie. Daarom hebben zij per definitie mogelijks een zekere graad van 
belangenconflict. 

Layout:  Joyce Grijseels 

Disclaimer: • De externe experten werden geraadpleegd over een (preliminaire) versie van het wetenschappelijke 
rapport. Hun opmerkingen werden tijdens vergaderingen besproken. Zij zijn geen coauteur van het 
wetenschappelijke rapport en gingen niet noodzakelijk akkoord met de inhoud ervan.  

• Vervolgens werd een (finale) versie aan de validatoren voorgelegd. De validatie van het rapport volgt 
uit een consensus of een meerderheidsstem tussen de validatoren. Zij zijn geen coauteur van het 
wetenschappelijke rapport en gingen niet noodzakelijk alle drie akkoord met de inhoud ervan. 

• Tot slot werd dit rapport unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur (zie 
http://kce.fgov.be/nl/content/de-raad-van-bestuur).  

• Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de eventuele resterende vergissingen of onvolledigheden 
alsook voor de aanbevelingen aan de overheid. 

Publicatiedatum:  22 maart 2022 

Domein:  Health Services Research (HSR) 

MeSH:  Premature Infant, Preterm Birth, Neonatal Intensive Care, Family Centered Nursing  

NLM classificatie:  WY 157.3 



 
 

Taal:  Nederlands 

Formaat:  Adobe® PDF™ (A4) 

Wettelijk depot:  D/2022/10.273/06 

ISSN:  2466-6432 

Copyright:  De KCE-rapporten worden gepubliceerd onder de Licentie Creative Commons « by/nc/nd » 
http://kce.fgov.be/nl/content/de-copyrights-van-de-kce-publicaties. 

  
 

   

Hoe refereren naar dit document?  Detollenaere J, Benahmed N, Costa E, Christiaens W, Devos C, Van den Heede K. Ontwikkelingsgerichte zorg 
voor prematuur geboren baby’s en hun familie in neonatologie – Synthese. Health Services Research (HSR). 
Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2022. KCE Reports 350As. 
D/2022/10.273/06. 

  Dit document is beschikbaar op de website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.  

 
 

 

http://kce.fgov.be/nl/content/de-copyrights-van-de-kce-publicaties

	1. Waarom deze studie?
	1.1. Het concept ‘hechting’
	1.2. Ontwikkelingsgerichte zorg voor kinderen en hun gezin: een concept met vele facetten
	1.3. IFCDC in internationale verdragen en handvesten
	1.4. Initiatieven die ondersteund worden door de Belgische overheid
	1.4.1. Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)
	1.4.2. NIDCAP, FINE en CLE

	1.5. Onderzoeksvragen

	2. Perinatale/neonatale zorg in België
	2.1. Organisatie van de afdelingen neonatologie
	2.1.1. Lokale neonatale zorgen (N*-functie) en N*-afdeling
	2.1.2. Neonatale intensieve zorgen
	2.1.3. Regionale perinatale zorg

	2.2. Kenmerken van de prematuur geboren baby’s die op de afdeling neonatale zorgen opgenomen worden
	3.2.  Resultaten betreffende de impact van de bestudeerde modellen

	4.  Sterktes en zwaktes van IFCDC in België
	3. Literatuurstudie over IFCDC
	3.1. Geïdentificeerde modellen die implementatie IFCDC beogen
	3.2.  Resultaten betreffende de impact van de bestudeerde modellen

	4.  Sterktes en zwaktes van IFCDC in België
	4.1.  Architectuur: een gebrek aan ruimte en comfort
	4.2. Aanwezigheid van de ouders en meehelpen bij de zorg
	4.2.1. Een onbeperkte toegang is niet zo onbeperkt als het lijkt
	4.2.2. Op een creatieve manier een verblijf aanbieden
	4.2.3.  Combinatie met het dagelijks leven
	4.2.4. Borstvoeding

	4.3. Ondersteuning aan de ouders, begeleiding en voorlichting
	4.3.1. Emotionele ondersteuning
	4.3.2. Logistieke en financiële steun
	4.3.3. Begeleiding en voorlichting

	4.4.  Beschikbare tijd en opleiding van de zorgverleners
	4.4.1. Beschikbaarheid en flexibiliteit van de zorgverleners
	4.4.2. (On)voldoende personeel
	4.4.3.  Behoefte aan opleidingen
	4.4.4. Impact van de ziekenhuisfinanciering

	4.5.  Rol van de technologie
	4.6. Samen beslissingen nemen
	4.7. Scharniermomenten in het zorgtraject

	5.  Studie van vier internationale voorbeelden van goede praktijkvoering
	5.1. Geïdentificeerde bevorderende factoren voor IFCDC
	5.2. Geïdentificeerde barrières

	6.  Pistes voor een adequate implementatie van IFCDC in België
	6.1. De scheiding tussen de prematuur geboren baby en zijn of haar ouders kan gevolgen op lange termijn hebben en moet zoveel mogelijk vermeden worden
	6.2. IFCDC implementatie kan niet bestaan uit geïsoleerde interventies, maar heeft een geïntegreerd actieplan nodig
	6.3. Er is voldoende personeel nodig voor de implementatie van IFCDC
	6.4. Een verouderde infrastructuur en architectuur belemmeren IFCDC implementatie
	6.5. De ouders van prematuur geboren baby’s moeten op voldoende steun kunnen rekenen tijdens en na de ziekenhuisopname van hun kind
	6.6. Er dient extra aandacht aan IFCDC besteed worden tijdens transfers of scharniermomenten

	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




Accessibility Report


		Filename: 

		KCE350A_Mother-child-care_Synthese.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 12

		Failed: 17




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Failed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Failed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Failed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Failed		All annotations are tagged

		Tab order		Failed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Failed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Failed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Failed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Failed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Failed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Failed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Failed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Failed		Tables should have headers

		Regularity		Failed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Failed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Failed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Failed		Appropriate nesting






Back to Top


